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Fransız amelesi hududu aşarak lspanyol hükumet 
kuvvetlerine iltihaka başladılar 

Cc~ç fapanyol lcızlan da erkek 
erle Yanyaoa dövü,üyorlar 

Londra, 29 (Hususi) Fasta isyan çıkaran general Franko karargahını 
asıl ispanyadaki Sevil şehrine nakletmiştir. Bundan böyle generalin erkanı 
harbiyesi burada çalışacaktır. Bugün hükumete ait bir tahtelbahir, asilerin 
tayyarelerinin attıkları bir bomba ile batırılmıştır. Diğer bir bomba gene bir 
tahtelbahire isabet etmiş bulunuyor. 

G eneral Franko, İngiliz gemilerinin ispanya hükumetine sadık gemi· 
lere yakın yerlerde durmamasını istemiştir. Bu suretle İngiliz gemileri fs
Panyol gemilerine atılan bombaların isabetinden kurtulmuf olacaklardır. 

Dünkü muharebeler 

Meclis fevkalade 
toplantısım 

bugün yapıyor 
Atatürk dün Ankaraya 

vardı ve tezahüratla 
karşılandılar 

Ankara, 29 (Huıusi) - Yarın 
(bugün) ıaat on dörtte Abdülhalik 
Rendanın riyasetinde fevkalade top. 
lantısını yapacak olan Meclia tarihi 
günlerinden birini daha yaıayacaktır. 

İntihap dairelerinde bulunan meb'us-
( Devamı 8 inci .. yfada) 

Dedikodulu 
Bir ölüm 
Manisa Valisi teşhis 
hatasından mı öldü? 

Jzmir, 29 (Hu
tuıi) - Manisa 
Valisi Muradın Ö· 

lümü Manisada ge· 
nİf bir dedikodu U• 

yandırmııtır. Bir 
habere göre ölüm 
h&diıeai teıhiı nok. 
sanından ve yanlıı 
ameliyattan ileri 
ıelmittir. Vaziyet 
tudur: 

Manisada Valiyi 
tedavi altına alan Manisa valisi 

· Sen Sebastiyende gene iki taraf arasında muharebeler vuku bulduğu ve on doktor midenin merhum Murat 
asilerin fehri geri almak istedikleri haber veriliyor • delindiiine zahip olarak operasyona karar 

(Devamı 8 inci sayfada) (Onama 8 inci sayfada) ___________________ _;.;_~-----~_:.. __ ;__ _____________ ~------------------~------------
8er1 ine ilk giden Olimpiyat takımları 
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Olimpiyat sahasına Türk, Amerikan, Belçika bayrakları çekilirken 

.Berlin 29 (Hususi ) - Muhtelif dırlar. 
lllılletlerin Olimpiyat takımları pey • Meş'alenin Peşteye varması dolayı· 
der b d b. · "d·· .. Pey geliyor ve merasimle karşıla • sile Macaristan e en ter ıyesı mu uru 
b1

Y0 rlar. Berlin baştan haşa Olimpiyat umumisi, Hitlere bir telgraf göndermiş 
1 a~raklariyle süslenmiş bir haldedir. ve c~vap almıştır. Meş ·aıe bu gece 
ksvıçre atlet takımı, Polonya, Hayti ta- Viyanaya varmıştır · -.... 
•rnları şerefine şehir holünde bir zi- 17 milletin iştirakiyle yapılacak ha· 

\'afet verildi. va müsabaka.sına Fransa 1 O' tayyare ile 

Londra, 29 
Habeşlilerin Adi .. 
sabaha ile Dessie a• 
rasındaki yolu ke. 
serck iki şehri bir • 
birinden ayırmayı 
istihdaf eden ve 1-
talyanlar tarafın r 
dan akamete uğra • 
tıldığı bildirilen ta
arruzları malum • 

dur. Bugün gene 
Roma yoliy]e Ha - .-ı~.~;;ı'· 
beşlerin ikinci bir 
ha re ket. le rin den · 
bahsolunmaktad.ır • 

Romadan veri
len malumata göre, 

Habeş çeteleri bu 
defa Adisababanın 
~enubundaki or .. 

manlıklat arkasın -
dan hücum etmif ,. 
ler ve ağır zayiat ile 
geri atılmışlardır. 

' -. 
t 
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ge 

Bir müddetten ... ..__._. _________ _;,_""""'_..!...,..,.~ 

beri garbi Habeşis- Haheşfstanın Habeşler ve Italyanlar elindeki aksamı 
tanda kaybolan İs- İtalyanlann yeni taarruz istikametlerini gösterir harlt 
veç Salibiahmer (Habeşlerin elindeki arazi esmer renkle ayrılmıştır) 
heyetini arayan yüzbaşı Brofil Har • ı da beş tayyare uçuşu yapmış, ve h 
tumdan kalkarak Garbi Habetistan - (Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
lzmirde iki büyük kerest 

fabrikası yandı 
Yangın büyük bir heyecan uyandırdı. F abrikalan 
100000 liraya sigortalı olduğu anlaşıldı. Cumaova 

sında da büyük bir orman yangını baş gösterdi 
İzmir, 29 (Hususi muhabirimiz - kutu fabrikası tamamiyle yanmıfbr. 

den) - Bugün öğleden sonra iki bu- Ateş, itfaiyenin gayretine rağmen, 
çukta Şehitler Caddeainde çıkan bü- aen rüzgarın tesiriyle genitlemif, it 
yük bir yangın neticesinde kereste ve (Yazuı 3 üncü~) 

Fındıklıda bir facia 
Osmanlı Bankası Muhaberat Müdür Muavini anasil 
beraber evinin banyo dairesinde ölii bulundu. ölü 

sebebi bugün anlaşılacak 

Faciaya sahne olan ev 

Fransı~ ve lngiliz oyuncuları yolda- iştirak etmektedir. 
Fındıklıda Yıltan apartımanının lkası muhaberat müdür muavinlerin 

Berlinde ricuda getirilen olimpiyat atacı~ ikinci katında oturan Osmanlı Ban - (De•ama 3 ünc:i •Jfacla) 
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'lResimli Makale 

Dünyayı saran 
Yeni taassup dalgası 

•------- Ömer Rıza -

T aassubun her çeıidi çirkindir, Çünkü 
her çeşidinde akıl ve basiret körlüğü 

Yardır. Taassup, aklın işlt>meme~i, muhake· 
lllt>nin iflas etmesi yÜLÜnden tecavüz hisleri
nin kaynaması, ve insana hakim olmasıdır. 

a Hayat Yarışı a 
Temmuz 

Sözün Kısası 

Sağlam ayakkabı 
Ve bozuk çorap 

.. Talu i ktısat Vekaleti, milli ekonoın· 

Bu tesir altında olan insanların yapmayacak ..... 
lan, ntihkar etmiyecekleri bir şey yoktur. 
;rarih, taassubun hüküm sürdüğü sıralarda, : 
ne müthiı tahribat yaptığını anlata anlata 1 
bitiremiyor. ~--. -

itibar ve haysiyetini korumak 
bi yüksek bir kaygu ile yerli fııb 
lardan çı1acak ipek çorap1ara b 
sonra damga vurmağa karar verınif. 

Sabahleyin sabn alındığı balde, 
şama varmadan akıp giden ipelt 
çorapları. aile bütccleri için gerçek 
bir afet olmuttu. Ve tuhah fU ki, b 
Iarı yapıp satanlar, bu sakatlığı pe insanlığın aydınlanması, taassubun sav

letini bir hayli kırdı. Bugün bütün dünya, 
ber hidise, her mesele ve her düıünceyi 

bilgi ve tecrübenin ışığı altında muhakeme 
ederek değerini vermek yolunu tutmuıtur. 

Fakat büyük harbin ıonundanberi bu 
yolun ortasına yeni yeni engeller dikildiği 
ve eski taassup devirlerini hatırlatan yeni 
temayüllerin baı gösterdiği göze çarpıyor. 

Belki bu yeni taassup dalgası siyasi ve 
içtimai, ht>r sahada seziliyor. 

Faşistlik ile Sosyalistliğin mücadelesine 
bakınız.: iki taraf, eski Katolik ve Protes· 
tan taassubunu hatırlatan bir ~iddetle bir
birine saldırıyor ve birbirini imhaya çalıııı
yor. ispanyada son hiidiseler başladıktan 
eonra Faıistler, kendilerini oradaki Faşist
lerin tabii müttefiği ve Sosyalistler de kcn· 
dilerini oradaki Sosyalistlerin öz kardeıi 
ıaymağa ba~ladılar. 

Nazilik sistemi Almanyada kök saldık
tan sonra Nazist Almnnya ile Fa§ist ltalya 
arasında ister istemez bir yakınlık ve ak· 
rabalık görülür oldu. Menfaatlerin tezadı, 

,bu ikiz sistemin kaynaşmasına engel olu-
yorsa da, yeni taassup dalgasının tesiri ken· 
dini hissettiriyor ve ara sıra sistem birliği, 
rejim kardeşliği, diğer endişelere üstün ge
(jyor veya gelir gibi görünüyor. 

Galiba Avrupa milliyet devrinden çı· 

kıyor ve yeni bir ümmet devrine giriyor. 
Yalnız yeni ümmetçilik, eski ümmetçilik 
ııihj din camiasına dayanmıyor, siyasi ve 
içtimai mezheplere istinad ediyor. 

Bu gidiııle yakın<la Avrupayı jki üm
mete aynlmıt göreceğiz: Faıist ümmet ve 
~alist ümmet 1 

Eski ümmctçfük devrinde her ümme
tin bir peygamberi vardı. Fakat yeni Üm· 
metçilik devrinde her Ümmetin bir değil, 
bir kaç peygamberi olduğu görülüyor 1 

Yeni ümmetçilik devriyle beraber açı
lan yeni taassup devrinin insanlığa neye 
mal olacağını tahmin etmek kimsenin e
linde değildir. 

Fakat bu taassup devrinin de be~eri· 
yete çok pahalıya mal olacağını söyleme
nin yanlış olmıyacağını günün hadiseleri 
ispat etmiyor mu} 

Sü~k-on;I~ ~;~'ki;- b·İ; İt~d.;-
Dindar bir kadın bundan bir asır 

evvel öldüğü zaman servetini İngilte
redeki Old W eston kilisesine ter ket -
mişti. Yalnız bu hibeyi yaparken de, 
kilisenin döşemesine, her pazar günü 
sa"llan yayılmasını şart koşmuştu. 

Buna sebep olarak da şunu ileri sü
rüyordu . 

Kiliselerde ibadet ederken sükune
ti muhafaza etmenin, yavaş yürün,e· 
nin lazım geldiğini bilmiyorlar, bu su
retle belki bunu öğrenirler. Hayatımda 
kiliselerde bu sükunete kavuşamadım, 
öldükten sonra bunu temin edersem 
çok memnun olacağım. 

• • * 
Derecenin 100 cU seneldevrlyesl 

lngilterede Jorkshire
0

de derecenin 
yüzüncü senei devriyesi tesid edilmek
tedir. 

Kolumuzun albna koyduğumuz ve 
ateşimizi anladığımız bu küçük aleti 
Sir Clifford Allhut isminde bir ac.lam 
keşfetmiştir. 

Sir Clifford Allbut ihtira beraati al
madığı için derecenin keşfinden dolnyi 
maddeten çok şeyler kazanamamıştır. 

• • • . 
18 mtere ~Uks•kllQlnd• tutan 

fldanlar1 
Cenubi Amerikada Ande dağları

nın eteklerinde 18 metre boyunda 
hüdayi nabit tütün fidanları bulun -
muş, bunu keşfedenler, evvela 18 met
re uzunluğunda tütün olamıyacağını 

zannetmişler, fakat sonra yaptıkları 
tetkikler neticesinde bu nebatın tü -
tün, ve içiminin de gayet ~üzel oldu -
ğunu tesbit etmişlerdir. 

-Hayat bir YarJJtır, ve bayata atılmak için hazırlananlar, en 
büyük yarıp hazırlanmaktadırlar. Kotu yarıtına ittirak için, 
bu yanıta muvaffak olmak için bir çok feraİti haiz olmak la-
zımdır. Beden, ve kafa terbiyesini ona ıöre yapmak, ona gÖ· 
re çalıımak icap eder. 

Sporda evveli. bir kOfUcu obnak, sonra yarıp girmek fAl'l· 

tır. Hayatın büyük müsabakasına girmek için de bu ha.zırhta 
ve bu vasıflan kazaıımağa lüzum varcbr. Hayat yal"l§ı için de 
evvela yarıp girmek için ehliyet kazamnak, ondan ıonra TA· 
n~ i§tirak etmek gerektir. 

Hazırlanmadan yarqa girenlerin muvaffak olmayı um.ma
lan abes!ir. 

(söz ARASINDA ) 
Hastasından ücretini 
Yirmi sen• sonra 
ist•gen doktor 

*---~-----------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Şimendifer istasgona 
Rekorunu 
Kıran şehir 

sızca itiraf ediyor ve: 
- Ne yapalım} Diyorlardı. U 

\satmağa mecburuz. Onun için, bu .. 
retle sürümün fazlalığından kazanl 
yoruz. Çoraplarımız maazallah day 
cak, çabucak erimiyecek olursa, 
tığımız gündür 1 

Bu zihniyet, Avrupaya sevkolu 
tiftik balyelerinin içine taş koym 
bir başka türlüsüdür. Her zaman, 
vesile ile haykırdığım gibi, tica 
dürüstlük olmazsa, bir memlekette 
konomi ilerlemez, bilakis iflasa 
ru sürüklenir. 

Onun için İktısat Vekaletinin 
rapları ve ipekli kumaşları standar 
ve kontrol etmek hakkındaki 
musiptir. 

Ben bunu düşünüyorken, ak 
başka şey geldi: İpek çoraplar kon 

Viyananın zenginlerinden biri ~id
detli bir ülserden mustaripmiş ve '\'azi
yeti de tehlikeliymiş. Sıra ile bütün 
doktorları dolaşmış, hiç biri derdine 
derman bulamamışlar, nihayet Viya
nanm meşhur operatörü Kurtu görmüş 
profesör hastayı muayene ettikten 

Mıgırla Borazan 
Çarpiçinin meıJıur simalarından ahçı 

Mıgırı lstanbulun, mübalağasız yarısın
dan ziyadesi tanır ve hatırlar. 

Mıgınn müıterileri onu kızdmp, deli 
dolu aöyletmekten umumiyetle haz du· 
yarlardı. 

Amerikalılar şehirlerindeki şimen • edildiği gibi, ötekinin, berikinin, 
difer istasyonlannı saymağa başlamış- yevmin şunun bunun başına örm 
lar ve dünyanın en çok şimendifer is- olduk1an çoraplar da kontrola tabi 
tasyonu bulunan belediyesine malik tulsa olmaz mı} Böylece, dünyada 
olduklarını zannederken, bir de bak • çok haksızlığın önüne geçilmiş, ne 
mışlar ki bu rekor Berlindedir. Sesle - Jümlere mani olunmuş, ne f elak 

Bir gün Borazan Tevfik, Mıgırın u
facık lokantasına gitti ve bir masanın 
baıına geçip bir bardak su ısmarladı; 
ve bu suyu yudum yudmn, tam bir çey
rek saatte İçtikten sonra, kalktı, ağır 

ağ1r kapıya doğru yürüdü. 

rini çıkarmamıtlar. Bunu haber alan bertaraf edilmit olurdu. 

sonra: 

- Vaziyetinizin tehlikeli, ağır ve 
vahim olduğunu . saklamağa lüzum 
görmüyorum, sizi ameliyat edeceğim, 
peşin d6 para almıyacağım, yalnız a
meliyattan sonra on sene yaşadığınız 
takdirde bana 50000, ve 20 sene yaşa
dığınız takdirde de 100000 frank ver
meği taahhüt ediniz t demiş. 

Almanlar şimdi fU şekilde Amerika • A · zamanda, sağlam çorap 
lılarm statistik merak.iyle alay ediyor • dam:

1

vurulduğu gibi, gönül, ((sai 
larmış: ayakkaplan» na da damga vurulın 

«Her şeyi saymağa meraklı olan A- arzu ederdi. 
merikalılara bildirelim ki Berlinde Bunlar, zamanla, yer yüzünde o 

Mıgır bu hale içerledi. T evfiğin yolu
nu kesip: 

tam 248 şimendifer istasyonu vardır.» dar azaldı kil. 

Hasta tabii derhal kabul et -
mış, ameliyat olmuş ve aradnn 
yırmı sene geçmiş, şimdi dok -

tor 100.000 frangı istiyor. Fa -
kat sabık hasta bahaneler icat ederek 

vermiyormuş, doktor da yirmi sene 
beklemek suretiyle kavuşmak istediği 

büyük parayı alamayınca kızıyor ve 
söyleniyormuş. 

Nihayet mesele mahkemeye .intikal 
etmiş. 

• * * 
Jcrj va,ıngtonun hayatı nıme 

ahnamıyor, 

Amerikalılar Jorj Vaşingtonun ha
yatını tasvir eden tarihi bir film çevi
receklerdi. Fakat son dakikada bu ka-
rarlarmdan vazgeçmişlerdir. 

Buna sebep olarak şu mesele Heri 
sürülmüştür. 

Vaşington İngilizceyi tam bir fngi
liz şivesiyle konuşurmuş. 

Filmde lngiliz şivesiyle konuşuldu
ğu takdirde, Amerikan halkının milli 
hisleri rencide olur, diye düşünmüş -
lcr. Amerikan şivesiyle konuşsa, ha
kikatı tarihiye tahrif edilmiş olacak -
mış, bu müşküller halledilemeyince, 
filmi çevirmekten vaz geçmişler. 

- Bu ne iftir? diye bağırdı. Dük -
kanıma &'elip koca bir masa iıgal edi -
yorsun; bir bardak su içiyor, ıonra da 
elini kolunu salLyaraktan çılup gidiyor· 
sun! 

···········-· .. ···-··----,-· .. ._, ... -.. ··--
öz türkçe zehir demek olur. 8 - inanç, 
katre. 9 - Habeşistanda bir göl, zorlu 
fırtına. 1 O - Karga cinsinden bir kuı. 

Yakandan afAiıya: 
Tevfik, Mıgırın yüzüne tuhaf tuhaf 1 - Tuluat oyunlarının palyaçosu, ta

baklı, ve: 
alluk t>den. 2 - Ölüp dirildiği haber ve • 

- Ya, ne yapacaktım? dedi. Bir 
rilen Yunanlı artist. 3 - Kuzunun ferya· 

bardak ıu içtim diye dükkanı başına 
dı, şiş, hayatını yük. taşımakla kazanan ha

mı geçire idim? 

~--------------------------« 
BULMACA 

Soldan sağa: 

1 - Hem balık, hem de aigara artığı, 

saçsız. 2 - Cenubi Afrikada bir kavim, 
Habeşistanda başpapaz.a verilen ünvan, 
3 - Bir yoldan geçenlerin bırak.tık.lan de
lil, nasıl ki veya ezcümle manasına gelir, 
4 - Fransızca 11cak, satmaktan emir, A· 
merika birleşik devletlerinin kı•ltılm11 adı, 
5 - İbadet, auyun tersi. 6 - Sahnede Ö· 

len me~ur İspanyol dansözü. 7 - Kan 
kırmızı, yemek, başına bir harf ilavesile 

malı bile Önce o tapmıştır. 4 - Güzel ıa-
nnt, yahut utanç. geÜp geçici yağmur. S -
« <cAlır mısın?» sualile ekseriya bir gider, 
benzer. 6 - lstanbulda pahalı, Bostancı· 
da ucuz.dur, iki defa tekrarlanınca anamı· 
za eş olur. 7 - Türkçede lezzet. bir çal
gı aleti, bir cins pat burun köpek. 8 -
Kaba bir laf persengi, tiryakının ağzından 
düşmez. 9 - Bir nevi kuşun ötü§ii, Mon
tröde muvaffakiyet gösteren diplomatlan· 
mızdan biri. 1 O - Şarkta bizi temsil eden 
diğer bir diplomatımız. 1 1 - Tibette ya· 
şıyan Buda keşişlerine verilen ad, Franıız 
muharriri Emil Zolanın bir romanı. 

Dünk .. B '--~ Halli U UIDJilÇWDm : 

Soldan sağa: 

1 - Palamut, un. 2 - Ayaz, nüaha. 
3 - Tıka, ut, da. 4 - At, aem. 5 - İc.ra. 
mal. 6 - Ced, it.ahara. 7 - Anıt, mavi1-
8 - Na, alan. zarf. 9 - Zil. teimen. 
1 O - Deniz, li.. 

Yukandan apğlya: 

1 - Patlıcan. 2 - Ayı, cenaze. 3 -
Lakırdı, in. 4 - Aza. tali. 6 - Unutma
mak. 7 - Tut, ayak. 8 - Slav, ti. 9 
Uhde, Rize. 1 O - Anam, aşağı. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Anadolu gazetelerinden biri fU küçük havadisi yazmış: 

«Fındık Pınarı yaylasında Salma&omruk Gez.en 
Uyuz köpeklerden biri üç gündenberi kuduz alaimi 
gÖ•tererek gelene geçene •aldırmakta olduğu ve 
Mehmet isminde birini de kulağından uırdığı haber 
alınmııtır.» 

Buna mukabil ertesi günü gazeteye ıehrin en büyük ami-

rinden ıöyle biı tezkere gönderilmiş: 

<c21Temmuz936 günlü ve 1058 •ayılı nüshanızda 
bah•edilen Fındık Pınarındaki kuduz. vak'asının ol
madığını ve hilafı hakikat nepiyat ile Yayla halkını 
endifeye Jüfüren ve alakadar memurları kuduz. ta
harrisine •evkeden yaz.ulan dolayı Vilayetçe gaz.ete 
hakkında Java açıldığını bildiririm. 

Keyfiyetin gazetenizin ayni •Ütununda dercini 
rica ederim.>) 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

................. _. ........................ -.... 
Biliyor Musunuz? 

1 - Anasının kamında iken 

hükümdar kimdir} 
2 - Amerika bayrağında kaç 

vardır) 

3 - Amerikalıların en büyük va 

perveri kimdir VI! neden bu dereceyi 

mıştır) 

4 - Meşhur ltalyan ressamı Leo 

de Vinciyi ltalyadan Parise götüren 

kimdir) 

5 - Şimdiki ltalya kralı 3 üncü 

nuel kaç yaşın4adır) ) 
(Cevapları Y arıO 

,,. 
Dünkü Suallerin Cevaplan : 

1 -Jnebahtıda Vcnedik ve Papa 
nanmalan ile Osmanlılar araıında ya 
büyült deniz muharcbcaiııde Osın 
mağlup ohnut. fakat düpnan da bü~ 
zayiat vermiftir. 

2 - Piyerloti 73 yapııda ölmüıtÜI• 
3 - Luxemburg krallıiında 26'9 

kiti yapr 
4 - Ostiyaklar pmali Siberyad• 

yan Finlerin diğer bir ismidir. • 
S - Paristeki Notre dame de Pati' 

lisesinin inpııı 6 7 senede bitirilmittit· 

"Ker1111 dlaledllln varwnl k 
Sokaklarda, bir adam içtiği r 

tesiriyle sağa sola çatıyor, nara • 
du. Tecrübe görmüş bir polis, 8 

cağıza fenalık etmeden kansına t , 

etmek istedi. Ve kapının önünde· 

- Bayan, dedi. Bu adt-tll .. 
kaldırmıyor. Niçin kendisine mll 
ediyorsunuz} 

. 

ce 
Kadın başını salladı ve şu 

verdi: di11l 
- Azizim, dedi, sen karı'11 1 " 

b . ,.ı; 1 . ı:: i'e 
ğin var mı ki o ~nı~~n esın. 

L..-------------------------------------·-----------------------------------..J ğil misiniz} ..• 
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lzmir Tramvay Şirketi 1 

2 türlü defter tutuyormuş 
Bazı devletlerin 
Yazigetl lngllteregl 
Endi1•11e dllıllrdlf 

Pttaliyeye yapılan bir ihbar üzerine dün Şirketin defter 
•e kasalan mühürlendi. Müfettişler tetkikata baıladılar 

Londra, 29 (A.A.) - Avam Ka· 
mara11nda liberal Mander0 in bir wali
ne cevap veren Eden Avrupa devlet· 
lerinden buılannan vaziyetinin lnailiz 
hükUnıetini endiıeye düıürdüiilnü iti• 
raf etmiftir. IZınri, 29 (Hususi) muhabirimizden) - İzmir Elektrik ve Tramvay Şir

~~ti hakkında maliyeye mühim bir ihbar yapıluııttır. ihbarda tirketin iki 
tur}ij defter kullandığı iddia edilmektedir. 

Bir heyet, hakim karariyle, şirkete gitmİf, defterler ve kasalan araştırmıt
tır. Defter ve kasalar mühürlenmiştir. 

Milletler Cemiyetinin tensikine ait 
p'l'Ojede akalliyetlerin vaziyetlerini it
laiı huıuıunun da nazan itibara alın· 
maıını iıtiyen ayni hatibe cevabında 

Eden, bu meaelenin münhasıran akal
liyetler muahedelerini imza edenlere 
ait bulunduğunu söylemittir. 

. Maliye müfettişlerinden bir heyet fİrkette tetkikata başlamıştır. ihbarın 
doğru olup olmadığı hakkında henüz kat'i bir şey söylenmemektedir. _ 

ltalganlar 
Kon/ er ansa 
Giriyorlar 

Almanyay a 
Müstemleke 
Veriliyor 

Montrö Zaferi 
Atatürkle Efgan Kralı ara
sında teati edilen telgraflar 

Alnıanyadan da müsait bir fngiltere müstemlekat Ne- Ankara, 29 (A.A.) - Boğazlar 
mukavelesinin imzası münasebetiyle 

cevap alınacağı ümit zareti bir plan hazırlıyormuş Cumur Reisi Atatürk ile Efgan kralı 
ediliyor . Muhammed Zahir Han arasında aşa-

Parıs, 29 (A.A.) - Oeuvre gaze • .. d k. t l fi t t• l 

'.i,y· Paria, 29 (A.A.) - Havas ajansının 
~ 1 ınenabiden aldığı haberlere göre, İtal· 
ı:~. dıı iıleri bakanı Kont Ciano, Faşist 
'~ urnetinin beşler konferansına jştirak 
@ eceğini Franaanın Roma büyük elçisi 

. . . . . gı a ı e gra ar ea ı o unmuştur. 
tesı, Londradan ıstıhbar edıyor. Mtis • T'. ki e Cumu R · · k ı~ ,, . . ur y r eııı e se anı 
temlekat nezaretı, Almanyaya Afrıka- Kamil Atatürk 
nın muhtelif müstemlekelerinden bir ANKARA 
mikdar verilmesi hakkında gizli bir 

· de Chaınbrun' e resmen bildirmiştir. 
fl. ~iman hükumetinin cevabı hakkında 
il ıç bır sarih malumat mevcut değildir. Bu· 
.:nla beraber, Alman cevabının da müs-

t olacağı ümit edilmektedir. 
----~~~~~~~~~-

Bal dvin aleyhinde 

plan hazırlamaktadır. 
Müstemlekat nezareti, dün bu planı 

tanzim ederken Almanyada Londraya 
bir nota göndererek müstemlekat era
zisinin yeniden tevzi edilmesini iste -
miştir. Bu nota, cevapsız kalacaktır. 

Almanya, Çekoslovakya 
ile misak aktedecekmlş 

'rezvirat yapılmasından 
Endiıe edigor 
Lond 29 (AA) _ H be l • Londı-a, 29 (A.A.) - Morning 

ra, . . a r a ın p öğr d.ğ. Al x. •· L-- k·ı Bald · . ,, h oatun en ı ıne göre manya, on 
15ına gore ._,.ve ı vın, sayası a-

• mlarının fırsattan istifade ederek senelik bir ademi tecavüz misakı akdi 
yle bir çok beynelmilel müzakerele- için Çekoslovakyaya yakında bir tek • 

n cereyan ettiği bir sırada aleyhinde lifte bulunacaktır. 
virat Y.apmalarından korkarak me
niyetini Aix Les Bainı de geçirmek· 
n vazgeçmiştir. 
Eğer Baldvin önümüzdeki aylar İçin
Londradan uzaklaşmış bulunsa, ih

tnal ki muhalefet, hücumlarını daha 
arttarırdı. 

kruvazörde infilak 
San Diego, 29 (A.A.) - Kalifor

niya açıklarında Mar Blebead kruva -

zöründe bir infilak vukua gelmiştir. 
Neticede bir kişi ölmüş ve dokuz kişi 
yaralanmıştır. 

Boğazlar hakkında elde edilen mu .. 
vaffakıyet ve iyi neticeden dolayı ek
selansınıza en hararetli tebriklerimi ar
zetmekle memnunum ve şahsi saadet
leri ile Türkiyenin refahı hususunda 
en samimi temennilerde bulunurum. 

Efgan kralı Muhammed Zflhir 
Majeste Muhammed Zahir Han 

Efganiıtan Krah 
KABiL 

Boğazlara mütedair müzakeratın 
hüsnü neticeye iktiranı münasebetiyle 
majestelerinin bana izhar lôtfunda bu
lundukları tebrik ve temennilere te· 
şekkürlerimi arzeder, şahsi saadetleri
le Efganistanın refahı hakkındaki lıa
lisane dileklerimi tekrar eylerim. 

K. Atatürk 

Yunanistanda . " . 
sıyası vazıyet 

Fındıklıda ı 
Bir facia ~~ 

(Ba,ıarah 1 inci sayfadaJ ı.: E 
iden Samuel Levi ile annesi Esterin 24/ 
saat dairelerinden çıkmamaları nazarı •••••••••••• 
dikkati celbetmşi, apartıman kapıcısı Brüksel toplantısına do"' 
da Fındıklı karakoluna müracaat ede- ı .1 F 

ngı tere, ransa ve Bel ik L d 
rek bu vaziyeti anlatmıştır. Sabahleyin da yaptıkları t 1 t dçı anın o

9
n . 

.d l' . op an ı an M>nra r 
apartımana gı en po ıs memurları çı• ıelde bir daha Jta .... ılaımak ·· AJ r . . l k . ,, uzere man 
mgır .. vasıtasıy e ~pıyı açtırmıflar ve ve İtalyayı da içine alacak. bir konfera 

ana oglu banY.O daıresinde ölü olarak akdine karar vermeleri, bunun için bu 
bulmuşlardır. devlete davetiye göndermeleri. ilk akia 

Vaziyet derhal müddeiumumiliğe rini göstermiye baıladı. Çünkü, bu iki de 
haber verilmiş, tahkikata başlaml • Jetin böyle bir toplantıda bulunmak içi 
mıştır. ileri ıürdükleri bazı prtlar vardı. Bu tart 

Ana oğlun banyo dairesinde met • lardan ltalyaya ait olanlar, kartılılr.lı Ak.d 
gul iken açık kalan hava gazı muslu- niz misaldannın deriıal ortadan kaldml 

malan idi. lngiltere, bunların kalkmaaı iundan intişar eden gazla zehirlenerek 
öldükleri ve feci bir kazaya kurban rıza gösterdi. Fakat daha evvel de, zec 

tedbirlere iştirak etmiş olan devletlere ita 
gittikleri sanılmaktadır. ıı İtalyanın bir intikam siyaseti takip et 

Bu vak'a üzerindeki esrar perdesi • miyeceğine dair teminat alındı. Jtalyad 
nin bugün kalkacağı umulmaktadır. alınan teminatın mahiyeti her ne olur 
Cesetler morga nakledilmiştir. Asıl ob.un, muhakkak olan ıudur ki, kollek 
ölüm sebebi morgun vereceği raporla Avrupa teıriki mesaisini temin etmek 
anlaşılacaktır. bu heyete ltalyayı da sokabilmek için hal 

Apartıman sahibi, gece kendisiyle yaya karşı, ıimdiye kadar fedakarlıklaru 
görüşen bir arkadaşımıza şunları söy- en azamisi yapılmııtır. İtalyanın, bunda 
lem iştir: böyle yeni yeni isteklerde bulunup bulun 

L · 14 d b · b · k. mıyacağı henüz kestirilemez. Fakat veL' « evı ay an erı enım ıracım- .. A q 

d B
. ı·k k. d '" k . leıulada bu devletin şartlan tahakkuk et 

ır. ır sene ı ırayı ort ta sıtte ver- . · ı . dd 1 . ... . .. . E . b.. .. l tın mıı a o unabılecegıne gore, sıra, ti 
dı. Anası ster ıse utun komşu arı di Almanyanı k ·ı 1 . 1 b 'I' 

·ı · y l ' n 1 ere ge mış sayı a ı ıT. 
tarafından sevı en hır kadındı. a nız Malum oldug"' ·· b k f . . . u uzere u on eranst 
Levanın bundan 1 ay evvel hır kadınla bulunmak için Almanyanın ileri sürdüğ 
seviştiğini, fakat bir müddet sonra ay• ıartlnrın başında, kendisine de müstt-ml 
rıldıklarını annesinden işittik. Levinin ke edinm!!k hakkının tanınması dileği ge 
Osmanlı Bankasından :fiO lira maaf mektedir. Ancak bu takdirdedir ki müt 
aldığını ,hiç kimsesi olmadığı, bundan sanit ve müşterek hareket eder sörüne 
bir ay evvel bankada bir odacıyı döv •. Almanya ile İtalya Brüksel konferansın 
düğünden kendisine bir izin verildiği gelecek ve orada, birbirlerine karıı tecavü• 
söylenmektedir.» etmiyeceklerinc dair karşılıklı ve mi.işte • 

L · · h' t · · A · d rek bir misak imzalıyacaklardır Fakat or• 
evmın ızme çısı gavnı e şun- · 

1 l t tada dönen şayialara bakılacak olursa AJ, 
arı ana mıştır: h·•kA . . . ' 

L . . 'k· .. d b. • .d manya u umell, ıııtırak etmek arzu etti 
• H evm·ın· 1 . ~ ~u~. e ır ~vıne gı er, bu konferans münasebetile, toplantını 

hızmetlerını gorurdum. Bu ışe başlaya- dutıctçileri vaziy t• d .. ·· F , .. . . . e ın e sorunen ran ... 
lı 20 gun oldu. Leva annesını çok se • lngiltere ve Belç.ikaya bir sual lieteıi sun· 
verdi. Levi çok zengindi. Yalnız 15 mak tasavvurundadır. Bu sual lietesi, Fran 
ayakkabısı ve 7 kat da elbisesi vardı. ıa ile Sovyet Rusya arasında imzalana 
Bana ayda 20 lira verirlerdi. ittifaktan dolayı Almanya tarafında 

Dün de eve gittim. Kapıyı çaldım. fesholunan Lokarno misakına benzer bi 
Cevap alamayınca kapıcıyla beraber l'eni anlaıma vücude setirildikten aon 
polise haber verdik. Bildiğim bukadar- bu miaakı imzalamıt olan devletlerin. dJ 

d ierlerile umumi ıurette yapacaiı anla-a· 
ar.)) 1 ·· d · b ,,._ 
Zabıta tarafından yapılan tahkikat• ;raDmhute aıkr b~~ eau~an ihtiva edecek • 

. . b k d h. b. ... 1 r. a a açı ır ıfade ıle 8Öylemek S k 
ta Levının an a a aç ır açıgı o ma- tir ki Al b il ri1 ere • .. manya, u ıua e e F ranaa, in • 
dıgı da anlaşılmıştır. ııiltere ve Belçikanın S R .1 · d'l k d. ovyet usya 1 e 

Tahkıkata devam e ı me te ır. müstakbel münasebetlen·n· ah. · · . 

ilistinde çarpışma Bir tren kazası 
ın m ıyetını ... 

Başvek ... il. Kabine. o.in isti.·fa lzmı·rde ı·kı· b. u .. yu··k kereste kandil etmek istemektedir. Bunun sebebi 

d h b k 
de ıudur: Bugün Jspanyada cereyan eden 

e ecegı da. ennı te zıp . fabrikası yandı hadiseler, ıosyaliat ve komüniıt unaurlann 

Son müsademede Arap
lardan 16 kişi öldü 

Ortaklarla Aziziye arasında 
bir posta treni yoldan çıkb 

e ıyor ıalebeaile nel.İceleneıcek olursa, marka• , ( Bat~arafı 1 inci aayfada) 

Ati.na 29 (H ") p ·ı Ziraat Bankalarının kutuluk kereste me mütemayil kitleler, Avrupada fazlala,. 
• ususı - artı er ara- mıı olacaktır. Bu da, Sovyet Rusya ile la. 

l<udüs, 29 (A.A.) - Nablus ile 
~ul Kerim arasında vukua gelen mü

lid enıede ölen araplarm mikdarı onal· 
.~r. Bunlardan sekizinin T oul Kerim 
la •nanda tayyareler tarafından açı -

sındaki temaslar henüz bir anlaşmaya fabrikasına sirayet etmiştir. tifak halinde bulunan Franıanın vaziye • 
Denizli, 29 (A.A.) - Ortaklarla vasıl olamamıştır. Siyast vaziyette ka- Yangın, buradaki kerestelerden mü· tini, Almanyaya ka111 kuvvetlendirecektJr. 

Aziziye ista!(yonlan arasında ifliyen rarsızlık devam etmektedir. him bir kısmı yandıktan sonra sön- Binaenaleyh, muadele hem muğlak, heın 
posta treni Aziziye tünelinin yanında Başvekil Metaksas tekrar saraya gi- dürülmüştür. derindir. --.5eliın Raııp 

ld k t derele kral ile kabinenin vaziyeti hak- Yanan iki fabrikadan biri 70000, 

~~itralyöz ateşi ile telef edilmiş ol· 
.E a~ı zannedilmektedir. iki arap, tev

edılnıiştir. 

yo an çı mış ır. . .. . kında uzun müddet görüşmüştür. Me- diğeri ise 30000 liraya sigortalı idi. Habeşler Adisababada 
Alman tedbir ve tertıbat uzerıne ma- tak.sas saraydan çıkdıktan sonra kralın Yangın büyük bir heyecan uyandır· (Baıtarafı ı inci aayfada) , 

kina düştüğü yerden çıkarılmış ve kar· korfo seyahatini tehir ettiğine dair bir mış, Şehitler muhiti tehlike geçirmit· e.tin nerede bulunduğunu keşfetmİf .. ' 
şılıklı trenler yollarına devam etmiş • şayia ortaya atılmıştır. tir. tır. 

1( M.~~emeler devam ediyor 
c .hdus, 29 (A.A.) - Dağlık erazi
ı_ 1 tilalcilere karşı yapılmakta olan 
ttcr· h 

lerdir. Bu yüzden Den.izli-İz~i~ pos • ~aşvekil kabinenin istifa edeceğine Adliye yangın hakkında tahkikata Yüzbaşı Brofilin verdiği malumata 
tası bir buçuk ve lzmır-Denızlı posta daır bazı gazetelerde görülen haberle- başlamıştır. göre HabeşliJerin Gorede tesiı ettikle-

u hı arekata devam olunmaktadır. 
treni de dört saat teahhüı le hareket et· rin asılsız ~duğunu da söylemiştir. . Orman J'IUl!mt . . . ri hükumet, sağlamdır. ~e muntazam 
mişlerdir. lzmır, 29 (Hususı muhabırımız • bir şekilde faaliyettedir. HükQmet 

c . arekata bombardıman tayyreleri 
·· tirk etmektedir. Pazartesi ve salı 

ltıan eri Samari dağlarında bir çarpış • 
. ?lınuş ve ihtilalciler mağlup edil • 
~ftır. Nablus mmtakasmda bir polis 
u rese . h·· k 1 1c zı ucuma maruz a mış ve 
i ~a belen çarpışmada bir lngiliz po-

1 e on arap ölmüştür. 

Pamuk ipliği ihtiyacı temin 
ediliyor 

Ankara. 29 (A.A.) - İktisad ve -
kaleti tarafından verilen emir üzerine 
piyasada ihtiyaç hissedilen pamuk ip
liklerini iki gün zarfında piyasaya dök
mek üzere Sümer bank kendi fabrika-

.}~tisat Vekilinin tetkikleri ıarına emir vermiştir. 
, l'\Utah . • Bu suretle piyasanın iplik ihtiyacı 
"1·1 Ya, 29 (A.A.) - fktısat vekı- b. k .. e kadar fazlasiyle temin e--...e a Ba d.. h . . . fi ır aç gun 

'rd· L' yar un şe rımızı şere en - d'l . l ktır 
'n 1j1b:_endil~rini Tavşanlıdan karşılı • 1 mış 0 ac_a __ · ____ _ 

lk te r~:t bırliktekbuguı·· n ~üyük l~ıe~- Pariste tAkızaf erin yUzUncU 
~\> ının uru acagı ınyıt 

~ını tetkık etmek üzere Seydöme- yıldönUmU kutlulandı 
gıttiler y l d d .. ) B .. p . 

88181 
• an arın a ma en mutc • Paris, 29 (Hususi - ugun arıs 

arı 'Vardır Arc de Triumph (Takızafer) in yüzüncü 
1 - yıldönümünü kutluladı. Takın birinci taşı-

~alyada ücretler artırıhyor nı yüz sene evvel Napolyon koymu§tU. 
"- 18 71 de Almanlar buradan geçmek iste· 

tıl~tna, 29 (A.A.) - Ücretlerin art- mişler, fakat Fransızlar takın geçit yerini 
ası siy · · ki ayi' asetıne vapur mşaatı sa - seddederek takın namuıunu kurtardı arı-

tnde Ücreti · ·· d · b · B. 1 k b. A .k 1 c a erın yuz e on nıs etın· nı söylemişlerdi. ır ara ı ır merı a ı 
tttırılrn · 1 f k k b "k l(a) b ası. suretıy e başlanılmıştır. kadın kırk milyon ran verere u ta ı 

Türkiye - Fransa den) - Bugün cumaovasında büyük Galla ve Amhara kabilelerine istinat 
bir orman yangını çıkmıştır .. Yangın etmekte ve 160.000 kilometre mürab
devam etmektedir. Jandarma ve köy • baı genişliğinde olan araziye hakim M. Blum Büyük Elçimizle 

samimi bir mülakat yapb 
Pari • 29 (AA.) - Havaı ajanaı bil

diriyor: 
Baıbakan Blum ile Hariciye Bakanı 

Delbos bugün Türkiye Büyük Elçisi Suad 
Davaz ile uzun ve samimi bir mülakatta 
bulunmuılardır. 

1 

lü yangını söndürmek için büyük bir bulunmaktadır. 
gayret sarfetmektedir. 

Rusyada tahsil eden mühendis 
ve iş başı lar 

Moskova, 29 (A.A.) - Moskova 
Mensucat Enstitüsünde tahsillerini bi 

iki 

(Röyter) 

tirmiş olan 69 Türk mühendis ve i, 
başısı Odesa tarikiyle Türkiyeye dönı 
mek üzere 27 Temmuzda Moıkova ., 
dan hareket etmişler ve durakta selam· 
lanmışlardır. 

tile a kalık aılelere, aile ,ekleri de Amerikaya nakletmek istemi1t fakat tek-

cc t~. ~~li~fi~h~i~d~de~t~Te~~u~aa~'bi~i)'~e~d~e~k~ar~p~la~n~m~~~b.:_~J__l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llllıııı=!!!:!!!!'!!!!~:=:i~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ r.l~i:llılı 



.4 Sayfa 

Sarhoşluk Kurbanı - Doğru delil mi? -

Bakkal Kerim yeg"' enini nasıl Koca bir au 4ehrl susuzluk 1 
içindedir 

öldürdüğu_··_n_u_· anlabyor B ir ?ostumuz vardır. Yaz münase
betiyle Amavutköyüne taşınmıı. 

Kartalda yeğeni kahveci Mustafayı 
öldüren bakkal Kerimin muhakemesi
ne dün ağır cezada başlanmıştır. 

Suçlu Kerim, ifadesinde: 
-Vak'a günü bir şişe şarap ve dört 

fİşe ralu içmiş ve kendimi bilmiyecek 
derecede sarhoş olmuştum. Canım da
ha içmek istedi. Param da yoktu. Ak
lıma çiftemi satmak geldi ve çifteyi 
alarak Mustfanın kahvesine gıttım. 
Kahvedeki müşterilere tüfeğin satılık 
olduğunu söyledim. Müşterilerden 
Hakkıya bu tüfeği almasını rica ettim. 
O da: 

- Kullanmasını bilmiyorum, dedi. 1 
Ben tüfeği sabahleyin doldurduğumu 
sarhoşlukla unutarak nasıl kullanıldı
ğını göstermek istediğim sırada tetik
le oynarken tüfek patladı ve o sırada 
oradan geçmekte olan yeğenim Mus -
tafaya rastgeldim ve bir kaza eseri ola
rak onu öldürdüm. Yoksa benim kas· 
bm yoktur. Oğlum gibi severdim onu, 
ticmiştir. 

Bu hususta bir çok şahitler din!e -
miş, bunların ekserisi hatta ölen Mus
tafanın anası dahi bu işin bir kaza e
seri olduğunu söylemişlerdir. 

Muhakeme, diğer şahitleri dinle • 
mek için başka bir güne kalmıştır. 

Vitrin müsabakası 
Festival komitesi lstanbul şenlikleri 

münasebetiyle Beyoğlu ve lstanbul 
cihetlerindeki büyük mağazalar arasın
da vitrin müsabakaları yaptıracaktır. 

Şimdi orada oturuyor. Gazetelerin, 
sık sık mevzuubahaettilderi «deniz 
meselesi)) onun için de bir dert ol
muş. Jlk tesadüfümüzde bize tees
sürle ıunları anlattı: 

«lstanbul muazzam bir «SU ıehriıı dir. 
Fakat muhakkak k.i hu sudan en az 
jstifade eden gene bu «SU şehrin nin 
halkıdır. FJorya mevzuubahsetmeğe 
değmez. Çünkü bu plaj o kadar pa
halıdır k.i bir giden bir daha adım 
atmaya tövbe eder. Diğer plajlann 
ekserisi uzakbr. Sonra, ihtiyaca da 
ki.fi değillerdir. Kaldı ki, belediye 
nizamatının yanlış anlaşılan bazı fa
sıllarına ait esasların hatalı tatbikatı 
halkın deniz suyundan parasız ola
rak istifadesine mani oluyor. Bu ni
zamname, açıkta denize girmeyi me
nediyor. 

Çünkü yüzme bilmeyen veya denizin 
o kısmını tanımayan kimseler, her 
zaman, tehlikeye maruz bulunabi
lirler. Sonra, ani Ve geçici bir ra
hatsızlık kar§lsında, denize girmi~ 

olanlann yardımına koşacak vaınta
lar da hazır değildir. Bu sebeple, 
açık deniz kıyılarında, zabıtanın mü
teyakkız bulunması tabiidir. Amma, 
Boğaziçinde öyle yalılar var ki bu 
yalıların halkı senelerdenbeıi orada 
denize girerler. Sandalları vardır. 

Cümleten yüzücüdürler. ihtiyat ted
birleri mevcuttur. Fakat bizim be
lediye zabıta~;ı, ikide birde buralara 
gelir ve: «Buradan denize giremez
ainiz» diye, yanlıı telakkisile halkı 

rahat.ız eder. 

SON POSTA: 

··~ 

Yumurta 
ihracat çılan 

Vekalete müracaatla 
teşebbüslerde bulundul 

ha zı 
ar 

urta. f Harice sevkedilecek olan yum 
ların içindeki hava boşluğu 9 mi 
reyi geçtiği takdirde bu yumurt 
ıhracma müsaade edilmemekted 

-
]ime t-
al ar ın 
ır. 

Bundan başka üstü kirli olan yu 
talar da harice sevkedilememekt 

mu r-
edir. 
li yu . Bazı yumurtacılar bu gibi kir 

murtalarm sanayide kullanılmak 
re bir marka vurularak ihracı için 
kalet nezdinde teşebbüsata girişm 
fakat, daha henüz müsbet veya m 

üz e-
ve-

işler, 

en fi 
bir cevap a1amamışlardır. 

sonra Yumurta tavuktan çıktıktan 

hava boşluğu iki milimetredir. F 
zaman geçtikçe bu boşluk artma 

·akat 
kta -

dır. 

Dün kendisiyle görüştüğümü 
yumurta tüccarı demiştir ki: 

z bir 

ola-
ları -

- Bu sene yumurta gayet az 
caktır. Dış memleketler yumurta 
nın ekserisini Türkiyeden temin 
!erinden vaki olacak talep karşı 
bu ihtiyacı karşılayamıyacağımız 

ettik-
sında 

pek 

tabiidir. 
şar-

ge -
Fakat bozuk ve çürük olmamak 

tiyle hava boşluğu 9 milimetreyi 
çen yumurtaların da ihracına mü 
de edildiği takdirde yumurta piya 
sın da büyük bir inkişaf olacaktır. 
va boşluğu 9 milimetreyi geçen 
murtaların ihrac edilmesi için bazı 
murta tüccarlarının vekalete müra 

saa -
sa • 
Ha-
yu-
yu-

caat 
edecekleri söylenmektedir. 

-Bu vitrinler F estiva1i canlandıracak 
tarzda tertip edileceklerdir. Müsaba • 
kada kazananlara ikramiye verilecek
tir. Müsabaka 22 ağustostan 7 eylu -
le kadar devam edecektir. 

Koca bir su ıehri olan İstanbulda, gÖ• 

rüyorsunuz ki su buhranını gene biz-
zat biz ihdas ediyoruz. Ölen muallimlerin 

Ve sırf, bir nizamnamenin tarih bir Ailele1ine gardım 
maddesini yanlı~ anlamak yüzün-
den.» İstanbul Maarif Müdürlüğü tara 

Dostumuzun yerden göğe kadar hakkı dan teşkili tekarrür eden Muallin 
Yeni açılacak : vardı. Onu dinlerken, tabiatın en Yardım Sandığı için dün Maarif 
Orta mektepler zengin su hazinesi olan bu ~ehrin bir dürlüğü binasında bir toplantı ya 

çok ıeyler yapması lazım gelen be- mıştır. 

f ın-
:ıler 

Mü-
pıl-

nın İstanbulda daha dört yerde orta lediyesi kar§ısmda halkı cıgölge et- Toplantıda yalnız nizamname 
mektep açılması tekarrür etmiş ve işe me ba~ka ihsan istemem» diyen Di- yeniden gözden geçirilmesi kararl 

baııtlanmıştrr yojene benzettik. T • tırılmış ve bu iş Kadıköy Kız O 
aş • 

rta 
Ca1atada tünel yanmda açılacak o· Açıkta denize girmeyi meneden nizam-

lan Kasırnpa\Ja Orta Mektebi Müdiir name maddesi İstanbul halkına de- Mektebi Müdürü Feridun, Eyüp O 
nize girmeyi yasak eder •e'-ı"lde tat- Mektebi Müdürü Celal Mahir, Ka 

vekilliğine Davutpaşa Orta Mektebi "' &. 1 

rta 
n • 

M d Ad F d 
bik olunmamalıdır diyoruz. dilli Kız Lisesi Müdürü Cemal, stan 

Ü ürü nan, atih e Çarşambada 
la k 1 O M k M d Do,nru -'e,aı·[ mı·? Orta Mektebi Müdürü Tahir, Beşık 

bul 
taş 

açı ca o an rta e tep ü ür Ve- 6 aı 6 killiğine Gelenbevi Orta Mektebi l'Vlü- "--~S~---=~-~~..:.:....::.=-.J Maarif Memuru Recep, Eminönü M a-

dürü Muvaffak, Üsküdarda san'at mek • ehremini Halkevinde arif Memuru Adil ve müfettiş Tev 
tebinden ayrılacak olan Kız Orta Mek- Karagöz gecesi Gülerden ibaret olan yedi kisilik 
tehi Müdür Vekilliğine Üsküdar Orta Şehremini Halkevinde bu akşam bir heyete tevdi edilmiştir. , 

fik 
bir 

Mektebi Müdürü Hüsnü tayin edilmiş~ K~~agöz gecesi tertip edilmi~tir. Bu Önümüzdeki çarşamba günü sa 
)erdir. munasebetle Karagöz hakkında bir de 15 de tekrar toplanılarak bu heye 

at 
tin 
mı~ Bakırköyünde de bir orta mektep a• konferans verilecek ve Şinasi Okur ta- tetkikatının neticesi öğrenilecek, ce 

çılacaktır. Bakırköy halkı mektebin bir rafından Karagöz oynatılacaktır. yetin resmen teşekkülü için vilay 

senelik kirasını temin etmek için ara- e· d 1 muracaat edilecektir. 

ete 

ır san a cı arkadasmı vurdu c larında para toplamaktadırlar. Bu pa- , emiyette toplanacak paralar b 
ra temin edildiği takdirde mektebin di- Evvelki gece Langada iki sandalcı kaya yatırılacaktır . 

an· 

ğer levazim ve ihtiyaçları Maarif Mü- arasında bir kavga olmuş, Celal is - lstanbulda t~m 3000 muallim v 
dürlüğü tarafından temin edilecektir. mindeki sandalcı, Ali ismindeki arka- dır. Cemiyete bu muallimlerin bin b 

ar-
eş 

, 
daşını kasatura ile yaralam1stır. yüzü girse her ölen muallimin ailes 

Alinin yaraları ağırdır. Cerrahpaşa 375 lira yardımda bulunulabilecektir 
ıne 

okuyucularımızın 

nazarı dikkatine 

Okuyucularımız taralından ge
rek bir çok ıahsi dertlerine ve 
gerek umumi meselelere mü • 
teallih olmak üzere gazetemi
ze günde bir çok mektııplar 
gönderilmekte ve gene mek • 
tupla cevap istenmektedir. 

hastanesine kaldırılmıştır. Celal yaka
lanmıştır. Hadisenin sebebi Alinin Ce· 
lal tarafından vaki olan eğlenti da-
vetine icabet etmemesidir. 

Tapuda 14 memur açıkta kaldı 
İstanbul tapusunda yapılmakta o

lan yeni teşkilatta 14 memur tasfiye • 
ye uğramıştır. 

lstanbuldaki bütün tapu memurları 
kamilen Anadoluya tayin edilmişler -
dir. Ve Anadoludan lstanbul tapusu
na tayin edilen memurlar da gelmişler
dir. Vazifelerine cuma gününden itiba
ren başlayacaklardır. 

Yeni esnaf şubesi müdürü 

Bu mektupların sayısı, ekseriya 
yüzleri bulmaktadır. Ba ba • 
kundan, bu itin icabettirdiği 
maddi lıüllet büyüktür. Ga - ı 
3elemize mektup göndererek 
cevap isteyen okuyucularımı • Ticaret ve Sanayi Odasının daveti 
zrn, mektuplarile beraber üzerine Esnaf Cemiyetleri Umumi ka
( on) lnmıfluk bir poıta pulu tibi ve ~uhasipleri dün Ticaret Oda _ 
göndermelerini rica ediyoruz. sı m~dısı salonunda toplanmışlardır. 
Ahıi takdirde kendilerine ce- İ~tımada bulunanlara Ticaret ve Sa-

vap verememek mecbııriyet'n· 
de kalacağa. 

nayı Odsı umumi katibi Cevat Nizami 
tarafından yeni tayin edilen Esnaf şu
besi direktörü Kazım Yorulmaz tak • 

. 
r -
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır 
İstanbul cibetindekı1er: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar 
da: (Sırrı Rasim). Bakırköyünde 

{Merkez). Beyazıtta: (Belk.is). E 
minönünde: (A. Minasyan). Fener 
de: (Emilyadj). Karagümrükte 
(Suat). Küçükpazarda: (Hasan Hu 
liısi}. Samatya Kocamustafapagada 
(Rıdvan). Şehremininde: (Nazım) 
ŞC'hzadebaşında: (lsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

: 

-
: 
. 
. 
: 
. 
: 

Galatada: (ismet). Hasköyde: (Bar 
but). Kasımpa~ada: (Vasıf). Merkez 
nahiyede: (Kanzuk, Baronakyan, lti 
mat). Ş~lide: (Necdet). Taksimde 

-

-
: 

(Taksim). 
Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

: Büyühdada: (Şinasi). Heybelide 
(Tana~). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar İs-

\.-------------J~ dim edilmiştir.· - . -
_k_eleba~ında: (Meıkez). 

Boğaziçinde 
Mehtap alemi 
Şirketi Hayriye idaresinin Boğaziçindc bir 

mehtap tenezzühü tertibile ve buna mü -
teallik mükemmel bir program ihzarile 
meşgul olduğunu haber alıyoruz. 

Bu mehtap safaıı gelecek cumartesi ak
ıamı pazar gecesi yapılacak ve bütün bo • 
ğazın ilci taraf aahiJinde oturanların ıan -
dallarla bu eğlenceye iştirakleri temin edi· 
lecektir. 

Bebek, Emirgan, Kanlıca, Beykoz, Bü
yükdere koylannda tenezzüh tertibatına 
dahil elektrikli vapurlann birden muhtelif 
renkli projektörlerile tenvir edilecek, do
nadıJmı§ bir sal içinde memleketimizin en 
mükemmel hanende ve sazendeleri bulu -
nacak ve s!lbaha kadar cana sefa bah~e· 
den güz~l saz ve aeda ile Boğazın tarihine 
~eçen eski hayali hatıraları ihya edilecek-
t ır. 

Telefonla dolandır1eıhk 

t 

·Temmuz 30 

Sipariş edilecek 
Vapurlar 
Denizyolları idaresinin yeni alaeö~ 

vapurlar hakkında ecnebi gruplariy14 
yapılan temaslar neticelenmistir. B~ 
hususta Jktısat Vekaleti mütehassısiyl6 
Denizyolları İdaresi mütehassısının 
noktai nazarlarını havi iki rapor vtf. 

kalete gönderilmiştir. 
Denizyolları müdürü Sadettin bd 

akşam tekrar vekaletle temas etrn~ 
üzere Ankaraya gidecektir. 

Bu vapurların siparişi veya satın a• 
lınması Vekiller heyetinde de görüşü!' 
dükten sonra kat'i bir karar veriloıit 
olacaktır. 

Darüşşafakahlar Kongresi . 
Darüşşafaka mezunları cemiyetinden:: 
Kongremiz 26/7 / 36 tarihine tehir e'\ 

dilmişse de havanın gayet fena olmasın• 

dan ekseriyet alınmış ve 1 / 8/ 936 curnııf' 
tesi saat 1 5 de İstanbul Halkevinde toP" 
lanılacağı üyelere bildirilir. 
...... .. • • • • • • • • • • • • • • •• !:19 .. l:S ' ·=- ·~~ 

Dün Hayık isminde bir adam Gala
ada kendi firması ile tıraş bıçağı ya -
an bir fabrikaya telefon ederek o mÜ· 
ssese ile daima iş yapan şehrimizin 

p gönderin demistir. 
Fabrika tıraş bıçaklarını teslim et111İf•' 

faturayı da göndermiştir. Fakat fattl' 
ra gidince iş anlaşılmış, bir müddet 
sonra da Hayık yakalanarak adliye}°4 
verilmiştir • 

e 

maruf ticaret firmalarından birinin is • 
mini vermiş ve: 

z 
- Göndereceğimiz çocuğa bin dü

üne tıraş bıçağı verin, faturasını da 

1 

ı- -İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ._ ____________________________________ , __________________ ~ 

30 Ton Kriple kömür Boğaziçi grupuna bağlı 3 depoya teslim 

29 )) )) )) Oıküdar » » 5 » » 
36 )) )) )) lıtanbul )) )) 6 )) )) 

10 )) )) )) Cibalide Kutu fabrikasına 

50 )) )) )) Mecidiyede Likör fabrikasına 

' 150 
Yukarıda isimleri yazılı müesseselerimize teslim ıartiyle 158 't0~ 

kriple maden kömürü 6/Vlll/19l6 tarihine raıtlıyan Per§embe güıı4 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin ıartnamesini gör' I 

mek üzere her ıün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve ıaatl6 

% 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte K.a'J>atafta Levazun 1' I' 

Mübayaat Şubesindeki Alını • Satım Komisyonuna müracaatları. 
. (76>' 

* * 3600 kilo Boğaziçi grupuna bağlı 
3200 » Üsküdar » » 
2650 » İstanbul » » 
3000 nCibali F abrikaaı çocuk y

0

uvasına 
1000 » Galata da ve Meydancıktaki Teftit ve Mu

haıebe fUbelerine 

~epolara tes1~ 
)) )j 

)) )] 

)) )) 

)) )) 

1 13450 
Yukarıda teslim yerleri gösteril en müesseselerimiz ıçın cef11'~ Aİİ~ 

«13450» kilo mangal kömürü 6/8/936 gününe rastlıyan Perıembe ~-1 
nü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. istekliler.in prtnameleriJ'ı 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan ıün ve sa"tt' 
o/o 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kabataıta Levazıın ~ 
Mübayaat Şubesindeki Alım Satım komisyonuna müracaatları. ,,fi' 

* * 1 adet 36 mim makkap makinesi 
1 « 12 1/2 m/m makkap makinesi. 
1 « Zaviyeli mengene 12 1/2 m/m liH 
4 Kavan (Makkaplar için) ~ 
Şartnameleri mucibince yukanda miktarı yazılı makliap ve tefe~' 

3/VIll/36 Pertembe günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. İstelcliJt: 
n prtnameyİ görmek için her gün ve pazarlık için de tayin olunan giif1 ~ 
atte % 7,5 güvenme paralariyle Kabataata Levazım ve Mübayaal sube5' 

. 
rı 

sa 
deki alını aabm Komisyonuna müracaatl~-

0

(78) ... ... 
idaremiz ihtiyacı için ~ame ve nümuneai veçhile 90X 100 eb'ad~ 

2500 tabaka Sellofan kağıdı 7 /Vlll/1936 tarihine rastlayan Cuma ~ 
at 15 te pazarlıkla aatm alınacaktır. isteklilerin f&rlname ve nürnuıı ~ 
rmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % ~ 
venme paralariyle birlikte inhisarlar Kabatat Levazım ve Mübayaat tıJ 
Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatlan. (15) ~ 

sa 

gö 
gü 
ıi 

1 
va 
e 
ıe 

ehi 
ma 

latanbul Beledlyeal l1inlar1 J , 
Keşif bedeli 585 lira 72 kurut olan lıtanbul 19 uncu mektebin bahç~;::; 
rının üzerine parmaklık yapılması açık eksiltmeye konulm~tur. .,ı' 

vrakı ve fllrlnamesi levazup müdürlüğünde görülür ntekli olanlar e~ fef' 
kiz gün evvel müracaatla baymdırhk direktörlüğünden tasdik ettirilJ11l9 • .,-t 

iyet vesikuile kanunun tayin ettiği vesika ve 44 lirahk muvakkat teıı>~ 
kbuz veya mektubile beraber 31 temmuz 936 cum agünü ıaat 15 '!:4) 
encümende bulunmalıdır. (l.) 40• mi 

* * 1 

ıi 

b 
Ü 

Senelik muhammen kira11 36 lira olan Heybeliada Yalı rnahıııt;ti' 
nde Ayyıldız sokağında eski belediye mevkii teslim tarihind~~ 
aren937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya ~erı ,~ 1 

zere pazarhia konulmuftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ıf' 
rülür: istekli olanlar 270 kuru§luk muvakkat teminat makbuz :a 1 

ektubile beraber 11 ağustos 936 ıalı günü ıaat 14 de . dai111İ eO 

ende bulunmalıdır. (8.) (4262) ,-· 

. 
m 

m 



30 Temmuz SON P,OSTI' 

.._ .. --------·-·--------.." 1 Katil kavak 
MEMLEKET HABERLER/ ıKızılcaörende llOyaşında 

SaJfa s 

Su yüzünden 
Bir değirmenci, bir 

köylüyü öldürdü ---Trakyada ı·mar f aaJı·yetı• Karaag" açta bir ihtiyan öldürdü 
Kizılcahamam (Husus[) - Kizil • Söğllt (Hususi) - Koyunlu lt8 "' 

Edirnede bir müfettişlik binası, bir inhisarlar,posta ve 
telgraf,enstitü ve hastane binaları, yeni hükumet daire
leri, Kırklarelinde de bir hükumet konağı yapbnlıyor 

T ariada çalışan bir ana caören köylüleri blr çetm.e yaptırma • yünden Ahmet o~lu Emin bahçesini 
ğa kalkmışlardır. Çeşmenin kurula .. sulamak üzere değirmen arkıni kendi 

kız yıldırımla öldü cağı yerde cesim bir kavak ağacı var- bahçesine çivirmif, bu yüzden C!e~ir-
mış. Bu ağacın orada bulunması çeş· menci Mehmet oğlu Hüseyin ile ara • 

Karaağaç (Hususi) - ~oktanberi menin yapılmasına engel olmuf. Köy- larında kavga çıkmıştır. Bu kavga ne
devamh .ola~ak yağmakta olan yağ .. lüler bu ağacın kaldırılmasını beyinle- tice8inde Hüseyin tabanca ile Emini 
mu~lar dınm.ış ~· h~va ı~ınma~a ba~la- rinde kararlaştırarak dibinden bir kıs- kamından yaralıyarak öldürmüştür. 
mışken cvvelkı gun hırdenbıre yıne mını balta ile kesmişler ve mütebaki- Hüseyin yakalanmıf, adliyeye veril • 
bo~mUf ve ... şidd ... etli gök gürültüleri ile si ile devirme işini erteai güne bırak .. miştir. 
r.agmur yagmaga haşlamıştır. mışlar. Ve ertesi gün de bir sırasını bu-

Tütünlerde görülen hastalık ve bağ- lup bu iti bitirememişler. Bu sırada kö- Karamanda sinek mücadelesi 
fara arız olan mildiyo ile mücadeleye yün en ihtiyarı olan tam yüz on Yatın
uğraşılırken son yağan yağmurlar bu da Bekir oğlu Ahmet sıcaktan son de· 
çalışmaları semeresiz bırakmıştır. rece bunalmış ve bir serin yer aramak 

Ç~tftt~!. v_e ~ağ~ılar e~~~ler~nin bo.... üzere evinden çıkmış ve değneğini ka
f8 gı ıgını gordukçe buyuk bır teeseur karak yarı canlı bu kavıık ağacının al-

Karaman (Husuai) - Belediye her 
dükkana sinek kapanlar koydurtmuf" 
tur. Dükkanında hiç olmazsa bir si • 
nek kapan bulundunnıyanlardan belec 
diye ceza alacaktır. Bu karar tellAllarla 
ilan edilmiştir. ------

duym~ktad.ırlar.. w . tına gelmi, ve uzanıp derin bir uyku
Y~t~n şıd~etlı yagmurlar h~r tara~- ya dalmıştır. Evvelce hafif hafif esen 

ta mu ım mıkdarda zararlar gostermıt rüzgar &ittikçe fazlataıımıt ve kavak da Biga çocuk esirgeme korumu 
• h"t'' h 1 ah · · e• ' ... ve u un arm~n arı ~ vetmıştır. sağına, eoluna yalpa vurmağa hafla _ Biga (Hususi) - Yetim çocuklan 
~ariada çalışan hır ka~ın ıle 8 y~şın~~- mış. Biraz sonra dibinden bir hayli ke· esirgeme kurumu menfaatine yapılan 
kı kızına da yıldırım ısabet etmış, ıki· , silerek kuvvetten düşen kavak ağacı güret hasılltile kuruma yeniden bir 
sini de derhal öldürmüştür. ad .. ..... 'dd . t h .. 1 yemekhane inp eclilmittir. 

CJ sır a ruzgarın şı etme a ammu 
edem.ıyerek ıslıklar çalar-'- uykuda 0 • Bu yıl bu yuvanın yavrularindali Edirne (Huıuai) - Uzun senelerden ·ı ıiisU. aaıl tekli muhafaza edilmek ilzere ta- Uı ~ d b • ~ U k 

b Ed d h h il Y ld le •• .• •. d r a a ır J h' 'h . .. . k 1 h,.. çocuk, ilk tahsi 'ni i mal etmiftir. eri, denilebilir ID, irne e emen emen mir ettir' mit ve ı mm · öpruıunun e an ıçare ı tıyarın uzerıne yı ı mıttır. B..,. l k . ux: • Cl lll f 1
4 yeni ve asri lıiç bir bina yapılmamııtır. Se- tamiri için keoifleri hazırlanmııtır. Ve bu tiddetli sadem enin altınC:la ka- u~ ar' uk:rum

1 
• reıeu~ı1nıniril e ekle 1 

limiye, Or ııerefeli ve Beyazıt gibi dünya· Etno-t: müzesi Tıoınrakçılar 1 'h . d .. b'I k san at me tep erme yer eşt ec er• 
,. 

11 
.. aıı ,- an ı tıyar a sesını ı e çı aramıya • d' 0 b Ilık b. h t llk l d nın en güzel mimari abidelerini sinesinde Etnografi müzesi ittihaz edlleceli olan k d h 1 h · ah k ır. n 6f yı ır aya ama O a 

B • ı • ""' • l' J ra er a ra metı r mana avuş - b ök üzl' d .. ı di k dar 0 :vaıtan ve tabiatin en aevimli ve can çe • Mimar Sinanın küçük, fakat en zarif e· lT zgz ga n l Uz u s er yur u, ?Am ye a ı~ 
1
-'-· 1 ·ı .. 1 . 1 Ed' l · d b' . 1 D b i r muştur. lerce kf .... ·-1- çocux..· 11n .. •ı'ne alm·lf ıu<:ı manzara an e sus enmıı o an ırne ser enn en ın o an &rÜMÜ yanın umum ...... .__u:: 

15
u ı ....,. 

için bunu bir rnahrumiy.t veya bir talih - müfettiılik tarafından tamirine baılandı .. U~~a . (Husu~t) - Urfad~ ... datlık Köy halkı akşam tarlalarından dö - ve okutup meydana çiliarmıtfu. Bat· 
aizlik telakki etmek doğrudur.. rılmıotır. arazı ıstısna edilecek olursa butun ara- nüncs zavallı ihtiyarın ceeedini kavak larmdaki fahıi reisleri, yetimler babuf 

Trakyada umumi müfettişlik teşkllatın- Kttklarelinde de yeni bir hükUmet zi çok münhit ve ekilmeye müstaittir. ağacı ile kucaklaşmış bir halde bulmuş- Biga rnüfettifi Mehmet Hamc!l Erd .. 
C:!an sonra bütün Trakyanın ve bu meyan• binası yapılıyor Urfanın cenu~ kıımın~. kaplayan Ha- lar ve bu ölüm karşısında son derece min mesaisi her türlü eltay1'in fevkin-
da Trakyanın incisi olan Edirnenin imarı Umumi müfettiş General Kazım Dirile ran,Varan şehır, ve Surmene ovalan müteessir olmuşlardır. dedir. 
ıüphesiz ki ihmal edilemezdi ve ihmal e - tarafından Kııtklare1i hUkwTuıtt konağının çok verimlidir. Bu üç ovada takriben 

dilmedi. hem harap, hem de vil&.yet kadrosunu al- yüz bin nüfus Y8tf8II1akta ve hepsi de r· d oJ 1 KUçUk IMendresl havzasmda 
Umumi müfettiş General Kazım Dirik mağa kafi gelmediği nazarı dikkate alı • çihçilikle ve koyunculukla iştigal et· 1re 8 yagmurun zarar arı Sttma kalmıyor 

ınüfettialik teşkil&tının kültür, ekonomi, -'- K '-1 li d d · b' h'"'-· t 1 d k Ti (H t) Bir 1-aç zaman ~ nar.,. ırx. are n e e yenı ır uatume mektedirler. Ziraat mevsim erin e &- re, usus - K -

liraat, köycülük. ve Antikite sahalarında ol- konağının yapılması ve projelerinin tan - fi mikdarda yağmur Y.ağdığı takdirde danberi iy. i .giden havalar ~irdenbire Tire (Huıuıi) - Küçilli Mendr* 
Cluğu kadar bayındırlık sahasında da ayni zı'mı' hususu Dahilı·ye ve Nafia Vekillikle- b k tt f--'- d Iu teki bataklıkların kurutulmaeina de • 

toprağın veris kabiliyeti va11ati olarak oZmUf, ı ı saa en az111 suren o aıirnli ve kudretli bir varlıkla çalışarak bü· rine teklif edilmiotir. bire 20-25 ve' bazi yerlerde de 30-40 pamuk mahsulünü harap etmiştir. Kal- va. m ed.ilm~ktedir~ Şimdiye kadar sa ~ 
tün Trakya köylerinin iman ve yeni yolla· h l lan Kü ük h ld dogru 0 2 kllometrelic 

k d dırılamıyan arman ar ıa mış, ç ı en ıçerıye oı • ıın anılması, eıki yolların ıslahı progra • Varşovadan Susurlug"'a artma ta ır. l b' h . ltlL ed' 1 ~-" t' M 
" . Mendrea kabarmış, sergilerde kurutu • ır sa a ıs an ıımış ır · uazza111 lllını tatbika başlamasını temin etmi§ ve gelen leylek Bu senekı mahsul geçen senelere k l .. .. l l d k l i l günde 21 saat çalışmakta 2 ~ 

tıihayet 937 ıayesine kadar Trakya dahi· k · 'd. · F k f 1 b' ma ta o an tutun er su atın a a mı~, V nç er ' ' 
1 Susurluk (Hususi) - Karapürçek nazaran ço ıyı ır. a at ıat ar ıraz d 1 d d l'k d 'k l t Za t luk toprak kovalan günde 180 defa İndeki bütün köylerin iman ve yolların JS• d" ''k .. 1 r . . k . jl b .• o u an e ı ' eşı o muş ur. rar on 
labı, biHıassa İstanbul • Edirne asfalt fO• köyünün mer'alarında çobanlar bir ö- uşlu tbur. fd ımbıt~dşır etilmektaz~ tulc· Kızılcanlı, Kahrat ve Ödemiş cihetle- dolup boşalmaktadır. 

· lü leylek görmüsler ve bunun baca .. car ar ura an ug ay a a a ıse er · d dah kt Cellat gölü bir Celllt gölü olmaktan sesınin ikmali için icap eden tedbirleri al· . d b . ,. 'k l d x. rın e a ço ur. 
aırmııtır. ğında bir halka bulmuşlardır. Bu hal- e u tıcar~t ~ası ~ı yasta~ m.a ıtsı?- -------- çıkmaktadır. Sıtmalılar yüzde 80 den 

Edimede yeni hükiimet binalari kada ~u cümleler yazılmıştır : da~. p~k buyuk hır ehemmıyetı haız Adapazarı belediyesinden yüzde 7 • 15 e inmittİT. 
Edirnede bir umumi müfettişlik bina • «Polonya Zeoloji müzesi. Varşo .. degıldır. l 

"•ile beraber, yeni bir inhisarlar, ziraat ve va. Polonya. iadesi rica olunur. Nu .. Geçen seneki gibi ziraat bankasının beklenen er 
Posta telgraf binalarının inşası için azım mara: 4597.» hu sene de buğday alması ve biraz dn Adapazarı (Hususi) - Bugün A-
Relen bütün proje ve keşifnameleri tanzim Bu halkadan leyleğin Varşovadan geniş mikyasta alışa devam etmeai dapazarında ne susuz süte, ne de yağı 
ettirilmi§ ve tahsisatları da temin edilmiş· uçurulduğu ve Susurluk mer'alarında beklenmektedir. alınmamış yoğurda hemen hemen rast· 
tir. Yeni müfqttişlik binasının Edirnen~n yazlarken öldüğü anlaşılmıştır. Bu seneki arpa ve kenevir mahsulü lamak imkansız bir hale gelmiştir, de-
en eüzel bir mevkii olan Kıyıkta ve inhisar- çok iyidir. Bir kaç gün evvel burada bir nilehillr .. 
tar binasının hükumet konagwı ya. nında ve Nevşehı'rde beledı'ye faalı'yetı· k kk l 1 ·ı "d O topra çılar birliği teşe Ü etmiş ve Çöpçüler şehrin temiz iğı e a Gta a-

ç ıerefeli camü karşısındaki büyük arsa· Nevşehir (Hususi) - Nevşehir he- aza kaydine haşlamıştır. Bu teşekkü- lakadar olmamağa başlamışlardır. Te-da pok yakında inşalarına başlanacak, Zi· 
lediyesi hummalı bir faaliyetle çalış - lün Urfa ziraatine hadim olar.alcı zan; mizlik yapıldığı zamanlar ise ortalık raat Bankasile posta ve telgraf idaresinin 
maktadır. Yiyecek maddelerin temiz nedilmektedir. toz ve duman bulutları içinde kalınak-Yeni binaları da nihayet bu sonbaharda 

Yapılabilecektir. eller ve temiz vesaitle satılması husu -
Kız enstitüsü ve kadın hastane5İ suna büyük bir ehemmiyet vermek -
Bundan baŞka gene Edirnede yeni bir tedir. Şehirde mevcut bütün kasap ve Yer köy (Hususi) - Yerköy Yoz .. 

lcıı enstitüsü açılacaktır. Enstitü için sinema fırınlar asri bir şekle konulmuştur. gattan 40 kilometre uzaktadır. Yozga-

Yerköyde bereket 

Yanındaki eski klüp binası çok elverişli gö· Bakırcı dükkanları memleketin en dm istasyonudur. Tren yokken Yer -
rülmüıtür. Binada icap eden tadilatın ke· tenha bir yerine kaldırılmıştır. köy kuş uçmaz, kervan geçmez, hali 
tif ve projeleri umumi müfettişlikre tanzim Bı'r haftadanberı· burada ~iddetli sı- b B h ' ah' 

~ ., ir yerdi. ugünse mamur ır n ıye edilmiı oldugvundan bu pro1'e mucibince bi- ki h k ·· kt d' G"l d 
ca ar ü üm surme e ır. - 0 ge e merkezidir. Yakınındaki kaplıca Ilısu nanın enstitü haline ifrağı için lazım gelen h 39 · d k d 
derecei araret - santıgra a a ar adile anılır. Delice ırmağı sayesinde tadilata pek yakında başlanacak ve yeni 

•ene tedrisatından evvel binanın bütün ta· yükselmi~şt_i_r._______ hol bol bağ ve bostan yetiştirilmekte· 

tadır. 
ŞehTin bazı yerlerinde ıu birikintileri 

ve buralarda mandaların banyo yaptık
ları görülmektedir. Bu ıu birikintileri 
sıtma hastalığının yayılmasına sebebi
yet vermektedir. Zira buraları bir si
nek yuvasıdır, şehrin havasını boz • 
maktan başka bir işe yaramamaktadır. 
Halk belediyenin faaliyetini hızlandır· 
masını beklemektedirler. 

d'l• k d · A f ı· 1 dir. Ziraat Bankası hu sene de mühim ı atı i maı edilmiş olacaktır. Karaman a zıraı aa ıye · ı · 
A Ed. d · b. k d h mikdarda bugw day satın almaktadır. Antep kitapsarayı zengm e.ııyor yrıca ıme e yenı ır a ın asta • Karaman (Husu:ıi) _ Metruk bir Y 

ııe.i yapılması için kat'i bir tasavvur var· k Eskiden sıtmalı bir yer olan Yerköy· Antep (Hususi) - Halkevi kfitüp-d halde yıllardır bir köşede duran tra -ır. Tahsisatı temin edilen bu hastanenin d f de hemen hemen bir tek sıtmalı kalma- hanesinin kitap mevcudu üç bini te -CI h törlerle pulluklar bu sene yeni en aa-
e u sen.e yapılabilmesi için çalışılmakta· mıştır, denilebilir. cavüz etmiştir. Halkevi binası dahilin· dır. liyete geçmiştir. 1 

1 k Yerköy her geçen gün biraz daha ~i- deki okuma odasına bütün gazete er Tarihi köprüler tamir ediliyor Geçenki dolu köy üye ço zarar ver-
f . k k k rinleşmektedir . gelmektedir. Buraya her gün uğrıyan 855 hicri tarihinde Fatihin vezirlerin • miştir. Maama ı avun ço er en ye· l 1 d 

d H k · y k d 'Ik · k t Köylü hu sene iki misli mahsul kal- vatandaş sayısı elli i e a tmış araıın a-en adım Şehaboddin Paşa tarafından tişece tır. a ın a ı partı avun sa ı· 

lllhn_~a~ri~s~ti~li~m~iz~d~e~y~a~p~tı~rı~la~n~S~a~r~a:çh:a:n~e~k~ö~p:·~ş~a~çı~k~a~rı~la~c~a~k~t~ır~.==============:=:=~~d~ır~a~c:a~ğı~iç~i~n~fe~v~k~a:l~ad~e~m~e~m~n=u=n=d~u=r= . ...;;,.,d=ı=r.==-===ıı::ı=-========-=====--==== ~ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

d.ba, Hasan Bey 1 heyet.\ rak .. 
- AI, sana bir ikfüadi dert] ... Dokumacılar namına bir Sa!l~YJ _ Oc!_,sına .baı. vura· ı . . . Piyasada iplik bulama • Hasan Bey - Demek k~ za • 

dıklanndan ıikiıyet elmİfler. mania, İpliği. pazara çıkanlar 

azalıyor l Fena mı? 

Yağmurdan sonra 
Gökyüzünün musluklan eumarteal 

cünü açılmıştı. Pazar akşamı kapandL 
Depoda amma da çok au varmıı. Bitin• 
ciye kadar lstanbulda ıslanmaC!ık yer 
kalmadı. 

Yağmurlu günde lıtanbula ıelen V• 
nedikli gazetecinin gazetesine çektiif 
telgrafın bir suretini yazıyorum: 

«İstanbul §ehri, Yenediğin tamamll• 
aynidir.» 

Yahya Kemalin bir §Ürine bir nazirt 
yaptım: 

«Dün kahkahalar yükseliyorken pei 
uuktan,• 

cBendim geçen ey Hvgili sandalla ıo
kalttan. »· 

- Plajlar ateı pahası 1 
Diye gazeteye §ik&yet mektubu ya• 

un karie cevap veriyorum: 
- Plajlar hakikaten pahalıdır. Eier 

aiz muhakkak bir banyo yapmak isti· 
yorsanız, evinizin penceresinden aokağa 
atlıyabilirsiniz.. Bunun için ne yol ma ... 
rafı vermek icap eder, ne de kabine p&• 
rasıt 

Terkoı ıuyu yaian yağmura baktı: 
- Bu, dedi, gene damping yapmıyı 

başladı. 

Arazoz toförü, sokağın tozlanna ha· 
ğırdı: 

- Benden kaçıyorsunuz amma, ar. 
kamdan yağmur geliyor. O, hepinizin 
canına okur. 

Haile Selasiye Adiaababaya bir melt• 
tup yazdı: 

- İstanbul şehrinden biraz ders al • 
eaydın, ben bugün bu hale gelmezdim. 

- Tatil gününün en güzel eilenceai 
nedir~ 

- - Pencereden yağmuru Hyretmekl 
lMSET' 



S.yt 

O ler memle eti 
Meksikada bir 

köpelderi, 
kasaba varmış ki yalnız insanlan değ· 
hatta çift hayvanları bile körmüş! 

Bir şehir tasavvur ediniz ki, bütün se· ı Bunları arttk kurtarmağ imkan yok, fakat 
kencıll amadır. Çocuklar kör doğarlar. Hal- bunlann evlatlannı hiç değilse toronlnnru 
.kın hiç biri güneş nedir, renk nedir bilmez. kurtarmak da vazifemizdir. Uğraşahm. 
işte böyle bir diyar vardır. Ve imli de TU- Bu çok merak ettiğim memlekete. ıeh · 
tepek"tir. re gitmek istedim ve ihtilal bitince ben <le 

Ben l'iltcpek sakinlerinden ilci aileyi onlarla beraber yola çıktım. 

Mcksikada patlayan bir ~anda tanıdım. Tıltepek 
Cenubi Meksik da Oxacs şehrinde Klim, Bir kasaba ..• Basık ve çukur bir yerde. 
Oxac:.s odıri. otelleıi üniversiteleri ile güzel evlerin, ne penceresi ve ne de kapısı var. 
bir memlekettir. Meksikanın her tarafında Yolun kenarında muntazam f asılalarlıı cv

ihtiluller koptuğu bir sırada oraya kimse fer uzanıp gidiyor. Çocuklar sokaklarda 
el uzatmaz. herkesin Oxacs tehrine kar~1 evlerin eıiiklerinde oynayıp duruyorlardı. 
hususi bir muhabbeti vardır. Onlar da dünyadaki bütün diğer çocuk-

Gene böyle karışıklık devrelerinden lıır gibi koşuyorlar, sanki görüyorlamıış gi-
birindeydi.. Civar memleketlerden halk ,bi oynuyorlardı. 
canını kurtarmak için fevç fevç Oxacs ge- Geçtiğimiz yerde bir köpek, kör gözlii 

}jyorlardı, ben de bu acıklı manzarayı sey- bir köpek haıtladı. 
retmek için yola çıkmıştım. Hattn bu mu· Kasabarun nüfusunu meralı:. ettim. -400 
hacirlere yardım etmek için t~ckkül eden ,dediler. Bu dört yüz ki§inin hepsi de böy
hey' ete de dahildim. ,le imi§. T arlalnrında çalıştırdık.lan ök.üzler 

Bunlara ekmek ve elbise dağıtırken bile kördü. 
Zapato aileai isminde bir aile ile karşıla§· içlerinden biri izahat verdi: 
tıın. Bu aile beş kiıiden mürekkepti. Üçü - Çocukalnmız doğduiu zaman gürıe;i 
çocuktu. Biraz ilerleyince bu ~cfer de Zuvo- görüyor, fakat aradan üç dört ay geçmeden 
laga isminde ikinci bir aile ile tanı§bm. hastalık göz1erini kapatıyor, ve sonra ilk 
Bunlar da sekiz ferdden müıekkeptiler Ye gördüklerini de unutuyorlar. 
bu on üç kiıilik hey' etin hepsi de ama idi. Etrafıma baktım, güneş gökte panl pa-

AJınlarının altında beyaz iki deh1cten rıl paılıyordu. çiçekler renk renk açmış
ba a bir ıey yoktu. Oxaes'a kadar acaba lardı. fakat lörlcr onlann yalnı2 kokusunu 
na'11 gelebi1mi~lerdi1 alıyorlardı. 

Çefıre?eri ölü çcbrc!ine benziyordu. Evlatlarının yüzlerini göremeyen baba 
)'anlarında qya olarak mwr ekmeğini ve anaların köyünde bu elem ve azap di
mubtcvi olan sepetlerden napa bir şey yarınga fazla duramadım. 
yoktu. o aepetlcre de gözleri kör bir köpek , (Ferclin.and Reyna - Paris Soir) 

öbetçilik ediyordu. 
Kendilerine: 

- Nereden gcldiniz1 dedim. 
- Tiltcpek'denl diye cevap verdiler. 
THtepek'te her şey kördür. Hayvanlar da 

insanlar cibi kör doğarlar. 
Ben uzun zamandanberi Meksikada o

turuyordum, fakat bu müddet zarfında ba 
bedbaht insanlardan bahsedildiğini hiç 

;.Juymadun. Körleri merakımı tatmin et· 
mck için uzun uzun isticvap ettiğim halde 

dre §ifa verecek derli toplu bir cevap a· 
lamadım. 

Evlerinden bahsettiler, tarlalarında mı· 
aır, buğday ektiklerini söylediler. Hayata 

yabancı değillerdi. 

Acaba bunlar kimlerdi> Dünya yüzün
de gözleri olmıyan bir ırka mı mensuptu• 
lar? insanların dünya yüzüne beyaz, siyah 
derili gelmeleri gibi, bunlar da kör olarak 
mı geliyorlardı? 

Dünyayı görmemekten biç flkiiyet et· 
miyorlar ve Wııalığın Meksikanın bir hu
ausiyeti olduğunu söylüyorlardı. 

- Sizin memleketinizde sıtma, Hindis· 
tanda kolera yok mu? lııte bizde de bu a
malık var. Bu toprağımızın hastalığıdır. 

Beş otomobil kazası. 
1767 numaralı otomobil Karaköy 

palas önünden geçerken Kadıköyünde 
oturan Salih kızı Ay.şeye çarpmış. 
mutelif yerlerinden yaralamış, otomo -
bi~n şoförü Faik yakalanmı~tır. * 1940 numaralı otomobil Salkım -
söğütten geçerken 825 numaralı fµ. 
nekapı tramvayına çarpmış. otomobi
lin ön tarafı parçalanm~tır. * 1901 numaralı otomobil Samat
ya caddesinden geçerken T ah taka lede 
seyyar satıcılık eden Mustafaya çarp -
mış, tehlikeli surette yaralamıştır. 

Şoför kaçmıştır. * Divanyolunda otuarn 6j yaşın 
da Sıdıka Türbeden geçerken bir mo
tosiklet kendisine çarpmış, ağırca yara
lamıştır. Motosikleti idare eden Mah-
mut yakalanmışhr . 

* 2008 numaralı otomobil Okçu -
Musa caddesinden geçerken çivici Ta
hire çarpmış, ağır surette yaralamış • 
tır. 

Beykoz nüfus memuru 
oldu 

mahkOm 

Dün ağır cezada, sahte nüfus cüz 

'SO POST !it. 

.............................. ~······••++••••••• 

Şi§man pniucı, 

söylcrl<en 
televizyonda ~arkı 

nled e 
Bu odayı piyanosuz olarak 

y]nni liraya kimya veriyoruz. 

- Ya piyanolu olursa. 

aylığı 
I 

- O zaman fiat değisir, bir ker• pi • 
yano çalışını:.u clinliyelim. Fiatı ondiln son• 

ra ~öyleriz. 

* * * 
Ça ı ma 1 s mek 

- Ç:...lışmayı sevmez mi.<ıiniz? 

- Bayılınm. Bu yüzden her gün Öteye 

beriye Kler, çalışnnlan seyrederim. 

- ffu yaz muhakkak kendine bir ni
ıanlı bulmalısın •• 

Öyleyse hiç durma yanımdan 
çekil. 

re 
Karı koca seyaha

te çıkıyorlardı; kadın 

bavulları saydı: 

- Kocacığım, de
di. ıenin bavulunu 
tnaalıecssüf alamıya 

cağım ••• 

~--------------------~~ -, 
_ep __ , 1 

Hakes bulur efini, 
Mehtaplı ~elerde .. 

Bırakmaz. hiç pqini; 
Melıtaplı gece/enle .• 

* Çiftler çıkarlmr yola, 
Hemen hepsi: kol kola; 
~ıza:rla-r sağa sola, 

ehtap ı gecelerde .• 

* Samanlık olnr ara:y, 

Ha se. diqer bir pay; 
B güliimstt ay1 

ehtaplt gecelerde-
• • 

~o-
_... --

/ ' 

- Sandalye güıel amma, auesin.e. 
oturulacağını sorup öb"enmek li.zmı. 

Şişmnn k:ad'm kocasına söyledi: 
- Evlendiğimiz zamnn bana vaadet • 

miştin, günün birinde bütün -,.-ücudumu el
mas arla, pırlantalarla örtece tin .. 

- Öyle amma kancığnn, senin bu ka· 
dar çok şi~anhyacağm hiç aklıma _ gef_ • 
rnemişti. 

• * * 
i ela 

Hizmetç_i cwmırtcsi günü mutfağı bir • 
biri arkasın ilci defa. yıkadı; sordular: 

- Mutfağı iki dcfayıknmıı.na sebep ne}, 

- H er gün bir d efa yıkamak adetim • 

dir de .. 
-~nnn 

- Yann pazar gl":zmiye gideceğim ıçın 
muıfaj:?ı yıkayamıyacağım. Bugün hem ya
nnki işi. han bugünkü i•'i birden gördüm. 

O sırada Oxacs'da meşhur ıöz doktor· 
lanndan Warner vardı, gidip kendisini IA
boratuannda buldum. Zapato ve Zuolaga
nın karılannı da beraber götürdüm, War· 
ner kadınları muayene etti. Kendilerinin 
Tütcpe,kten geldiğini söylediğim zaman: 

- Bunu neye daha evvel eöylemedin 
birader) dedi Hiç muayene elmez.dim. 

elanı verdiğinden dolayı Bexkoz nüfus on 

memuru Hüsamettin · e bu işdc ona de 

yardım eden Artinin muhakemcJcri üç 

- Benimkiler t m 

iki tane, seninkini 

alacak olursak: on 

edecek.. Ben on 
- Pqim sıra koımaktan ne vaki! vaz ıeçcceksiniz. 
- Doktor vaz geç deyince •• 

neticelenmiştir. - Doktor vaz geç deyince mi? 

- istediğiniz t31"2da içerisi boP, dı • 
dar ayakkabımız yokl'Ur. 

Bir karyola alacaktı, 

sağlamını seçti .• 

. 
en: 

- 5ağlam olma!ım nec,..n u luıdnz 19' 

rarla istiyorsun 1 
Diye soranlara cev i: 
- Uykum ç a~ dı:r c! •• 

ec e 
Balıkçı.!aı ah~ ol ay;ı t:eldiğini 

geceleri nasıl görii:dcıı? 

- Gcecleri oltaya ateı l>öceği tahr1a1'1 

- Düı1 annem, b ni seninle !ıera er 
gönnÜ§. 

- Ne dedi? 
- Seni kencfısi için ç 

iç 
&yın şarap tişe~ 

boşalln.ıştı. bay c•al: 
lar dan biıfoj ç.eğı~ 

dı: 

- Bu ~iş ede i ~arıı 1 

hı s~ mi içt"n1 
- H. yır bay, ber. 

içmecfım. 

- Doğru 

Juyor un? 
·Doğru 

.rorum. Hatta 

mu eö)'" 

!Öylü <\ 

u~rafl Dünyanın en çö2ülmez ve halledilmez 
esrarı ile karşılaşmı§ gibi bakınclı durdu, ve 
eonıa: Hüsamettin 6 sene ai!r hapse, Ar • 

tin de 3 sene ağır hapse mahkfun ol • 
mu~lardır. 

Gçün uğursuzluiun • 

dan korkanm da 1 - Evet, zayıflamam için her cüıı un saat bn:lı ,.;iriimemi tavsiye etti de ..• 
iım da şişenin tııpnsl1 

n1 bite açamadım. 
- Daha genç olsaydım bütüm hayatı· 

mı bunların uğruna feda ederdim, dedi. 

'Karışık 
Bir gönül 
Meselesi · 

« 18 yaıında bir kızım. Üç sene ev • 
~I tesadüfün karşıma çıkardığı bir er· 
lekle tanıştım. Önce onu sevmedim. 
F kat radan zaman geçince çılgınca 
eevdiğimi anladım. Başlangıçta bana ev

lenmek teklif etti. Ben kimsesiz bir kı· 
2.Un. Vaziyetimi anlattım. Razı oldu. 
Fakat nedense evlenmedik. Aradan iiç 

sene geçti. Onda bir değişiklik baş • 
]adı. Nihayet bir gün bana bir baş.
knsile nişanlandığını söyledi. Ben mü· 
teessir oldum ve ayrıldım. Bir daha da 
kendisjni aramadım. Bir müddet sonra 
o beni aradı. Nişanlısını sevmediğini, 

benimle eskisi gibi dost olmak istedi • 
ğııı_i söyledi. Fakat artık dili ve bakı;ı 
f'f ··ı~nıışıı. O adam değildi. Şimdi siz. 

den öğrenmek istediğim nokta §Udtn: 
Bu adam beni çağınraa rıideyim mi) 
Ba asile evlensem mes"ut olur mu -

yum' 
İzmir: L. Şen 

Size açıkça fikrimi sö · ister • 
seniz konutahm. Bence bu adam artık 
size bıkmııtar. Ayrılmak ister. Fakat es· 
ki dostluğwıdan istifade ederek arada 
sırada sizinle bulutmağa meyyaldir. Siz 
yüz verirseniz ne ala, vermezseniz be • 
rakır sider, onun için bu çocuğa bel bağ
)amaymız. &.§kn talibiniz çıkarsa ev -
lenmekte tereddüt etmeyin. D vetlerine 
gitmeyin. Baıkasile evlenine mes'ut ol
mamanız için bu aebep ki.fi değildir. 

* Jzmirde bekliycn kıza: 
Bir im bir erkeğin ukasma bu ka • 

dar düpnez. Siz ona mektup yazdıkça 
o size cevap vermemekte ıarar eder. 
Arkasına düpney~ Btrakınıız o mi 
arasın. - , TEYZE 

Ballllın 
Çocuğa. ıınıf ıeçti diye mükafat olarak 

iki tane kitap verdiler. Çocuk kitaplaıı al

dı babasının yanına döndü. Kitaplardan 
birisini babasına verdi: 

- Baba bu da senin hakkın, biliyor • 
sun ya, hesap meselelerini hep !en hallet· 

miştinl __ ........................................................ . 

- Hey, bana balan; qağı inip a • 
yallaplannw silin de öyle yukarı çı· 

luul 

Saı 
Çocuk daha bir ya~ında iken: babası öl

müştü. Anası ~ocuğu 'büyüttü. Çocuk ikide 

bir: 
- Hele anne yirmi ya~ıma geleyim, !'le

ni arkam<la Kabeye götürec.eği;, .• 
Derdi. Çocuk yirmi yaşına geldiği za -

man annesi de sekseni buTmu~tu. Artık 

yürüyemez bir halde idi. Çocuk annesini ar
kasına aldı. Evden çıktı. Sokağın köşesin· 

de imama rastladı. 
fmam sordu: 
- Bu kadını arkana almı.ş nereye gö

türüyorsun oğul.. 
Çocuk. anlattı. imam güldü: 
- Onu Kilbeye götüreceğine bir ko • 

caya ver daha büyiik se,·ap olur. 
- Aman ne diyorsun imam efendi, bu 

kadın nasıl kocaya vanr. 
Kadın oğlunun başına vurdu: 
- Sus yumurcak, dedi, sen imam e· 

fendi kadar bilir mi.sin? .. 

" "' "' 
Çal 

- Bu kadın kim~ 
- Biraz evvel, «Güzelmiyirn söyle • 

Jinı. §arkısını scyli.yenl 
- Şim · ne bekliyor) 
- Şarkının cevabını 1 

Ok •• 
Beceriksiz ir: 

«Tabiilt uyanı. rD 

Adlı bir ~rr yazmıştı: 

- Aman, dediler, sakın bu ~ini t b!İ~ 
te karşı okumaf 

- Neden? 
- Tekrar uyuyuvetiı. ,, 

············································-··· ............ 

- Çabuk, çabuk bu zarfı si~orla tİf" 
ketine ıötür, iç- • . orl& salı· 
aiti var. 
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Mehmetcik abidesinin 
altında yatan kahraman 

Mehmet Çavuşun anasile konuştum 

Dünya, 1938 de yeni bir 
tufan görecekmiş 

Amerikada Nuh Peygamberin 
bir mukalliti 

türedi Tek baıına dokuz 
icatlar sagıklamıı: 

düıman zırhlısını 24 • aat durduran genç çavuş öliinceye 
• Şa ortalık bir gatıı•a melcteb. girip zabit çıkacalım. 

Son günlerın adı en çok ceçen adamı 
~ ~phe yok ki Mehmet Çavuıtur. 

Anafutalardak.i Mehmet Çavuş abide
llİllİn altında yatan bu büyük. kahramanın 
hıenkıbderi dillere yeniden deetan oldu: 

Mdımet Çavuş tek başına dokuz düı· 
Jhan zırh1ııına yirmi dört saat kafa tut· 
ınuş : 

Mehmet Çavuş, yarı beline kadar top• 
taia ı;ömühnüı bir arkad&§lnı. mermi :rai· 
-.ılan altında lıaıbwa dömnekteıı kur• 
lannak için üç yerinden yaralanmıı. 

Mehmet Çavuf. ihidealnin bulunduiu 
'-Peye Türk hayrajını dikerken 6 yerin· 
den yarahymış. 

HulUa ıünler var ki Mehmet Çavuı a• 
tı. dud&klarda ve yüreklerde, epiz bir 
leluamanlıiın göpü kabartan destanı ıt· 
lai do1aııp duruyor. Ve hcrka hiıbirine ıo· 
"-Yor: 

- Ne biçim adammıı bu Mehmet Ça• 
'-f) Kimin nesiymİf) Çok ıenç miymiı) 

Eğer bir tesadüfün yardımı olmasaydı, 
ben de hir çok kimseler gıbİ, bu kabil daha 
"İc:e sorguların merakı içinde bunalmaktan 
l\Jrtulamıyacaktım. 

Fak.at evvclisi gün öirendim ki, büyük 
lllıidin anası aramızda yapmaktadır, ve 
.ıtla gelen bütün bu sorguların merakın· 
dan kurtulmak için onu bulmak lı:ifidir, 

11-
Bayan Firdevs'in, hergün geçtiğim bir 

Jıeh.n kenanncla otuTduğunu 3irenince, ad· 

~:n~-~~:~ya kadar harcadığım eme~· 

Karşı kar§ıya seldiğimiz zaman, mavi 
~erini harap odacığının falı:fr ve peri· 

~.n .dekorları üstünde gezinen arözlerime 
"QJlh, ve: 

- Ayıplama oğlum. .. dedi... Ben 6a
lla da fÜkrediyoruın. Eier kızım yetişip de 
Uç b e;; kuruş kazanmakta bira:ıı gecikıey· 
di, cenazem sokakta kalacaktı. 
lL .Sesinin şikayet dolu titreylıinden bel· 
"l'dı ki, Hımale uiramanın tabii ve liaklı 
'-Yanı, biçare ananın dertli ytireiine bir 
~l&t acıaı gibi çökmUştü. 

Kahvemi pişirmek için, sazı azalllllf 
~ı parlatmağa çabalarken: 

- Mehmet, dedi, 8 yatında babUIZ 
:ldı. Bereket kocam, hatırı •YJLr adam• 

· I<olağaaı Recepl denilince. koca Edir· 
'ede bilmeyen yoktu. Bir arabk riiftiye 
~eltebinin dahiliye zabitliğini yapmıfh. 

Orada arkadaşlık ettiği hocalar Meh· 
a.ıedi mektebe yazdırdılar da, ~ukcalız 
~ siiıtmdtten kurtuldu. 

Y•zan: Sellm Tevfik 

Mehmet çavuş 
rının to• silinmeden Çanakkaleyi boyla
dı. 

Bir sün bana: 
- Sem Enver paıa anyorl dediler. 

Ertem sabah çarıafımı siyip gideceiim 
ıırada kapıma bir polis geldi: 

- V ald'e... dedi, seni boıuna ayaklan-

l" eı içinde kalarak perlattıiı ocağa cez• Kahraman pvuşun anası 
~ liircrken içini çekti: pırmı,Jar. Enver papnın aradıiı Firdevı 
li.ıi - Eieı mektebe yazıldığı zamanki Jaa· Jıanım bqkaaiymiıl 

Rorseydiniz, 12 yapnda çocuk oldufu· 
1 

Ben bu hale evveli mani verememif· 
: dünyada inanmazdınız. Çeneıini oqa• tim. Fakat .anra itin içyüztinü öireadim. 
~ık 'bir buçuk m.,allab çekiyordu Eski entarisinia eteğiyle, gözlerinden 

un. ,kalın taneli bir cam teaıbih gibi botanan 

't, D.ıha o yıışta, askerliğe merakı vardı. yaşları deli ve: 
~tlıt•dan kılıçlar, karsıdan atlar, kiğıttaa - Meier, dedi. oilum Anafarta tepe· 
l:Jt ~~lar yapar, hücum oyunu oynardı. ainde altı kişiyle kalmış. Ve ıaatlerce VU• 

~;:: 90pah mahalle çoculı:lannı mana• ruıtuktan sonra, dokuz yerinden vurulup 
e 90kar, kumandalar verir: ,,ehit düımüş. Enver paşa bunu duyunca, 

~ - Babam bana Fatih Sultan Mehmedin ,ikramiye vermek jçin beni aratmış. 
~ "- verdi. O isme layık adam olacaiun Faka . 

il de 1 derdi. • t ona. d _:.ı B d 
- Aman papm. eu .... er... un an 

!il) Ortaya harp lih çıkınca, çabuk asker vazgeçin. Kadıncajız oilunun şehit düttü· 
ltıaJc için rÜ§tİyeyi bırakıp küçük zabit ,ğünü duyarsa kaskatı dbnar. 

'ıtltchine girdi. Başçavuş oklu. Bunu üzerine pata beni çaiırmalı:tan 
~il 8aJfcan harbinde Edirnede muhasara İ· vazgeçJJÜt. 
'~c laldı. Tam on üç yerinden vuruldu. ' ihtiyar kadın hıçkıra hıçkıra ilave edi-

tarlara esir düştü, Hafzaya gönderildi! yor: 
k Vasfı şehit anası, kabarttım kahveyi · ·111 ... - Amma bana malum olmuıtu onun 
.:. tarıa boşaltıp bana uzattı. Ve oca:C.. ' ~l>d &• şehit olacağı. Geliboludan bir kart gönder• 
>ııcı-ı tirüp cezvenin dibinde kalan kahveyi mişti. Kartında: 

rnladrktan sonra : d F «- Anne. .. diyor u. ındıkla, fıatıkla 
'ııl-. Onun, decli, lstanbula geldiği zaman beslemeğe başladılar bizi. Bundan anlap]ı-

a~ıklan hala ku lağımdadır. yor ki, bugünlerde gene ateşe sürülece· 
~' ~na para cüzdanını göstermişti, onu ğiz .. dualanndan eksik etme beni ••• » 
.ıi\ leozumün ö niine getird ikçe tüylerim Bu ,evladımdan gelen .an sestir. 

trı dıJtcn olur. Onu okuduğum gece rüyamda evladı· 
ç-llnlt.. -

"-ııtı u cu:zdan, kurşun delikleriyle cüz- mın başına taç giydirdim. Siz zamana de· 
ltan çık } • • d"• •• •• l"k ) I ••) • • b" L - L ~ nı ış un e egıne onmuştu. ı anı arı gu ersınız amrDa, ız 11;oc11&a!J· 

-. " ""•Ilı evladJm : lar inanırız böyle weylere. Rüyada taç siY· 
'ib ~a~u ortalık bir yatı sın .•. Mektebe si· ,melt, ,ehit olmaia alimettir. Nitekim, gık· 

1 çıkacağım! diyordu. tı benim rüyam ... Ve evladım, rüyalanaa 
') n .. ha vırtık postalla- giren zabit esvabını ıiyemeden öldü. 

Mehmet Çavuşun duvarda asılmış bü-
,Yük resmini indirirken eordum: 

- Kaç yapndaydı teyze~ 
Oilunun resmini, kanılamamış bir hay• 

1

ranlık.la, ve doyulaınamış bir sevgiyle sii
zerken cevap verdi: 

- Tam yirmi birindeyai .. . 
Ve tereddüdümün sebebini sezmit gibi 

' llive etti: 
- O resme bakmayın siz... Palabıyık 

yirmi yaf büyük göeterir insanı .•• Oğlumun 
bıyıia çolc merakı vardı.. Daha on üç ya· 
..adayken, üat dudağını habire ustura j)e 
·kUll'; ve ayva tüylerini sertleştirmeğe ça· 
0

hı1rdı. Sonra muradına erdi de... On yedi 
':Tllflna bastığı zaman, Alman imparatoru 
Jibi pala bıyıklan vardL Ve bl)'lklarından 
bir tel eksilee. servet kaybetmif aibi tasa· 
1 

,lanırdı. 
()ilunun reeminin bot kalan çerçevesi-

ni silerken: 
. - Ne yapalım oğlum) dedi ..• Ben oğ· 

Tıpkı Muh Peygamber gibi ah§ap 
bir gemi yapan ihtiyar "Herkes 
harp bekliyor. Kopacak harp 
değil, tufandır. Yalnız benim 

'ıumun ölümüne ağlıyor, ve şehit olu§Una 
ı 

ıe'riniyorum. 

' Bu toprağa bir değil, bin evlit feda ol· 
' 

gemime sığınanlar 

kurtulacaklardır ,, 
bundan 
diyor 

sun. Kızımın namusunu, oğlumun kanı te· 
1 

mizledi. Gvennood ve gemisi 
' Fakat eğer sünün birinde elime üç beş Amerikada eski Nub Peygamberi hii tır· 
:kUTuş geçerse, oğluma bir başka mezar latan ve onun gibi bir tufana karfl bir ge· 
yaptıracağım. Çünkü ben her sene, oğlu- mi hazırlamakla meşgul olan biri çıktı. 
mun mezarına cider, ve orada yapayalnız, 
1

aabaha kadar kalır, kana kana ağlar döne· 
1 

rim. 

• 
Geçen aene beni bir vapura bindirdi· 

ler: 
' - Biz de 1enin oğlunu ziyarete sidiyo
ı 

1 
ruzl dediler. 

Benim de koltuklarım kabardı. 
, ihtiyar kadının mavi gözleri iıyanla 

,PUiadı: 
- Kqke ayaklanm lunlsaydı da bin· 

meaeydim o vapura. 
Ben vapurdakileri kendime hemd ert 

sanmııtım. Fakat gemi denize açılınca, her 
kes masasını kurdu. Bir saz. bir dans, bir 
bora başladı ki ıormayın. Mezara değil, • 
,düitine gidiyoruz sandım. Mchmedimi dü-
1fiinünce, kendimi denize atasım ıeldi. Ağ
.laya ajlaya bojulacaktım. 

Dönerken yanıma aizı içlü kokan bir 
,efendi eokuldu, ve alay eder gibi: 

- Hanımcığım, dedi. mademki yüre· 
,iin dayanmıyor, gelme bir daha böyle mc• 
r.aimlere... Çünkü sen söz yaşı döktükçe. 
,oilunun ruhu mahzun olurl» 

Kahraman Mehmet Çavu§Un zavallı a· 
naıı, bir daha iç geçirdi, ve: 

- Acaba, dedi, oğlumun ruhu, anasının 
,1öz yaşiyle delil de, llovardalann ralusilc 
,mi tld oluyor~ Selim Teriill 

lstanltulun av mevsi111i 

Mister Greenwood adını taııyan bu a· 
damın iddiasına göre 1938 de bütün dün· 
yayı kaplıyacak bir tufan kopacak, bu tu· 
fandan kurtulmak istiyenler, yaptıkları kö· 
tülülderden pişman olarak Nuhun sefinesi· 
ne sığınacaklardır. Aksi t akdirde h epsi de 
tufan jçinde boğulacaktır. 

Grccnwoodun iddiası yeni değildir. 
Çünkü 1 4 aenedenberi gemiaiıü yapmakla 
metgu)dür ve hu gemi hali hazrrda \ 'aıing· 

ton civarında bir derededir. Kendisi her 
ae.ne çürüyen keresteleri yeniliyor. G emi 
18 metre uzunluğundadır ve bir k aç kat· 
lıdır. Geçen kış üst kat, yıkılmı§ ve der· 
hal tamir edilmiştir. 

Greenwood bir aralık, gemisine motör 
koymuş, fakat motörü işletmediği için paı· 
lanmııtır. Nuh Peygamberin mukallidi, mo
törün icabında iş ~öremiyeceğine inandığı 

için onu yenilemeğe hacet görmemiştir. 

Greenwood gemisinin içine bir piyano 
ile bir erganon koymayı unutmamıştır. A· 
rasıra gemiye girerek piyanoyu çalmakta • 
dır. 

Yeni Nubun anlatışına göre günün bi • 
rinde bir rüya görmii§, rüyada kendis!ne 
tufanın 1938 de kopacağı anlatılmıı ve 
ıemi yapması emrolunmuş. ilk önce rii • 
yaya aldırmamış, fakat rüya tekrar etmit 
ve ancak ıemiy.i yapmaia baıladığı za • 
man arkaıı kesilmiı. 

Greenwood 17,50 dolar aylıiı olan ve 

bunu ihtiyarlık tekaüdiyesi olarak alan bir 
adamdır. Bu para ile gemisini tamiı edo
bilmektedir. Bütün dünya içinde kendisine 
katılan iki mahluk vardır. Bunların ikiı.i dt 
köpektir. 

Kom,ulan kendisini dinliyor. Falı:at aÖZ• 

lerine ehemmiyet vermiyorlar , .e UTaraıı 
bir adam oJduğu için seslerini çıhnaıvor• 
lar. 

Fakat Greenwood son günlerde tufanın 
1 9 38 de kopacağı üzerinde Jsrar etmeie 
ba,ladığından civudaki halk rahatsız ol • 
mağa ba,lamıpır. 

Geçenlerde bir Amerikalı gazeteci bq 
yeni • 1uh ile görüşmüş ve neler aoyledi • 
ğini anlamıştır. Yeni Nuh d i) or k i: 

~Herkes, bir b üyük harpten bahsediyor 
ve harbi bekliyo r. Böyle b ir harp kopmı• 
yacak, fakat müthiş bir tufan olacak vt 
ancak yaptığım gemiye sığınanlar bu tu • 
fandan halis bulacak. » 

Greenwood h er gün bu sözleri tekrar e• 
diyor ve gemisinin ötesini b erisini ıslah ile 
meşgul oluyor. 

Eski Nuh Peygamberin dediği c:loiru 
çıkmış, son zamanlarda bu hadisenin vu• 
lcu bukluğu sahada yapılan hafn) a t mem• 
lekctin bir tufan g~rdiğini isbat etmİftir, 

Fakat iki eene eonra Amerikada bir tu• 
fan vuku Lulacağını gösteren bir emart 
yoktur. 

Greenwoodun dediği doiru çıkacak mi& 
çıkmıyacak mı) Oruuu düşünmek te A • 
merik&blua ait Lir meaeledir. 

lıtanbulun av mevaimi Ağu.toı iptida
ıında ba§ladıjı cihetle latanhul Avcılar 
Kununu her ıene olduiu g\bi bu aene de 
Anharlı av eahasını kirabyarak cemiyet a· 
ziıeının avlanmaaını temin etmiıtir. 

lzmir panayınnda Trakya paviyonu 

Avcılann ava cidip selmelerini kolay· 
laıtırmak .ıak•diyle otobüs aeferleri telİI 
edildiii gibi avcılann sabahleyin toplan· 
dıklan Çobançetme mevkündeki kır kah· 
vesini tamir ve tanzim ederek çadırlar da· 
hi rekzettirmiftir. Bu 1Uretle gece orada 
kalmak isteyen ~~ılann istirahati temin e
dilmiıtir. Avcıların canlarının aalulmamaaı 

İçin bir de radyo konulacaktır. J 
Bu sene avcılar bayramı aüzel bir prog· 

ram ta~tınc:la yapılacak ve atıı müsabaka· 
lan tertıp edilerek birinciye mühim bir 
milkafat verilecektir. Bu mükafatın ( 1 50) I 
lira kıymetinde bir av çiftesi olacağı istih· 
bar Julınmııtır. 

Edirneden bir 1rörünii1 ve 

Bir hükümde ısrar Edirne (Hususi) - lzmir beynel -
Çolak Nazmi isminde bir adam Ga· milel sergisinde bir de (Trakya Pavi

latada arkadaşı Hasanı öldürdüiü için yonu) yapılmıştır. Paviyon projesi iz. 
ağır ceza mahkemesince 15 seneye mirde mimar Mesud tarafından yapıl
mahkiim olmuştu. m1' ve umumi müfetti~likce beğcnil • 

Cezayı hafifletici iki sebep gördü • miştir. 

umurm mafettiflik binası 

fikler ve Trakyadaki mimari ve tarihi 

eserlerimizin resim, plan ve releveleri 

ve Edirnedeki Selimiye ve Muradiye -

nin umumi müfettişlikce hususi olarali 
yaptırılmış olan kıymet1i çini örnekleri 
teşhir edilecektir. 

ğünden Temyiz bu kararı bozmuş ve İzmir sergisinde T rakyanın bütün 
dün ağır cezada bu davaya nakzen ha· zirat mahsullerile beraber, kültür, e • Umumi müfettiflikce lzmir sergııı 
luhmttır. L.ikin Ağırceza hey9ti aene konomi, bayındırlık, antikite ve köy- için Trakyaya ait aynca.bir de (bro • 

eski kararmda israr etmiştjr. . tülük tubelerine ait örnekler ve pa • fiir) hazlılaullllfhl."' 



's Sayfa 

Yazan: Orhan Selim 1---------
KAN KONUŞMAZ! 

Son Postamn Edebi Tefrikası: 54 
Usta, birdenbire sordu: 

ı - Harp ne vakit bitecek?. 
Gavur Cemal yine burnunun üstün

°Cien sinek kovar gibi bir hareket yap-

Nuri usta tek bir dı~ pırıltısı olmıyan 
karanlık bir delik gördü. Bu delikten 
boğazlanan bir havyan yavrusunun hı
rıltısına benziyen sesler çıktı. Delik ka
pandı. Yorgancı Selime benziyen adam 

- Ne bileyim ben? .. Biz bitiyoruz, eliyle kapanan ağzını göstererek giil
piz bitince harp da bitecek elbet.. geç dü. 
timdi bunu .. karnın aç mı?. Gel sana Nuri usta, utancından kıpkırmızi ol-
bir yemek yedireyim... du. Hal& karşısında sıkılgan giilümsi • 

Cemal, ayağa kalkmak için davran· yen dilsize ne söylemek lazım eldiğini 
Hi. Usta, şimdi bu sarhoştan öyle iğ- bilemedi. İki üç defa söze başladı, 
f'enlyordu ki kendisi daha. evvel ayağa fakat her seferinde birdenbire sustu. 
kdlktı ve onun aya~a kalkmaıil için En nihayet: 
v&:raım etmedi. Elini uzatmadı. Yine 
liar\ulıklı ayaktaydılar.. Cemal, usta • 
fiİn üstüne doğru eğiliyor, usta, geri 
çekiliyordu. 

- Haydi, gel yemek yiyelim.. yu!. 

- Affedersin hemşeri, dedi ve bat
ka bir söz daha söylemeden yürüdü. 

Ertesi gün atelyede gözlüklü amca, 
Nuri ustaya şaka ederek sordu:. 

• 
lspanyol isileri dün bir 
tahtelbahiri batırdılar 

( Baf!arafı 1 inci sayfada) 

HükOmete göre vaziyet 
Hükumet Kadizden ha,ka bütün Akdeniz limanlarına 

iddia ediyor. 
hakim olduğunu 

Fransa beş tayyaremi gUnderdi? 
Roma, 29 (Hususi) - Asilerin kumandanı general Franko Tancadaki 

beynelmilel heyete, ihtilalcilerin Burgos da hükumet teşkil ettikle.rini ve ge· 
neral Kapanellonun hükumet reisi olduğunu bildirmiştir. 

Fransadan İspanya hükumetine beş tayyare gönderildiği haber veriliyor. 

Mücadele kolay kolay bitmiyecek 
Hendaye, 29 (A.A.) - Dün, ne gündüz ne de gece, tarafeynden hiç biri kafi 

bir muvaffakiyet kaydetmemiştir. İspanyanın bir çok noktalarında zorlu çarpıflllalar 
olmu1t fakat bunlar umumi vaziyeti deği~tirmemi~tir. 

Ancak, daha muntazam bulunan hükumet kuvvetlerinin günden güne 
kazandıkları anlaf!lıyor. 

üstünlük 

Dün, asilerin m'ağlubiyetiyle neticelenen Oyarzum muharebeai pek yaman ol· 
muıtur. iki taraf ta, harikullde bir enerji ile göğüs göğüse çarpı~ııbr. 

Dün gece top ıesleri hal& duyulmakta idi. 

C_s ____ p_or_-___ I 
800 Ankaralı 
sporcu İstanbula 

geliyor 
Sporcularımızın Berline gitmeleri 

üzerine sönük geçen spor faaliyeti • 
miz ağustosun başlarında gene can ' 
lanacaktır. Çünkü Ankaragücü v• 
Çankaya klüplerine mensup sekiz yii• 
ze yakın sporcu ağustosun yedinGI 
cuma günü akşamı hususi bir treni• 
İstanbula gelecekler, plajlarda eğlen ' 
dikten sonra pazar günü F enerbahç' 
futbol takımiyle bir dostluk maçı ya • 
pacaklardır. Ayni gün Dinarlı - Ciı:ıı 
Londos maçı yapılacaktır. O aün aY 1 

rıca deniz yarışları da vard1r. 

Boksör L. Popeska K. Kemalle 
dövUşscek 

liarda .. içeriz de istersen .. Ati bey her- - Eh, dün gece iyi eğlend~n mi) 
selesinin işlerini yürütüyorum.. yev- Yediklerin içtiklerin senin olaun, gör- Her iki tarafın telsizleri, yakında muzaffer olacaklarını ilan etmektedirler. Bita· 
fttiyeni arttınyor mu domuz?. Hele düklerini anlat bakalım. - raf siyasi müşahitler bu kardeı kavgasının kolay kolay bitmiyeceği kanaatindedir. 

Kıymetli .şampiyonumuz boksD' 
Kemal, üç sene Avrupa profesyon~ 
boks şampiyonluğunu muhafaza etrtlij 
olan L. Popesko ile dövüşecektir. Jttttirmasın da bak ... Haydi. . Uata, kuru, cevap verdi:' lspanya'ya giden Fransız gönüllüleri 

Cemal birdenbire sustu. Nuri usta p kı . . d b' h . 1 T 1 T 1 d k' F ,ı..:....yb k' l - ar n ıçın e ır sar Of serserıy e u uz, 29 (AA.) - u uz a ı « aıiat aleyhtarı komite» ye mensup elli gönüllü, 
~ olrnuftU. San ı yer yarı mıf ye • ka 1 kı k d d'I' hükumet kuvvetleri arasına girmek için la panyaya gitmek üzere hududu geçmiılerdir. 
ie girmiş, ay İfığına karışarak aya çık· k rfı aştıb~ vde par .. nd .. ap8ısı~ a ı 1 

Kemal tam antrene bir vaziyett" 
1 

dir. 

i opmuf ır a am gor um. enım yor-
Jll ftı: S ı· b · b' f B 

N · ~, dl I d' N · f ._,, gancı e ıme enzıyen ır ne er.. Ü• - urı ye ses en ı.. urı .. aı· .. . 
b .. d tun ~ece uyumadım dersem. ınan .• yo agır ı. 

Cevap yok'... uıtanin b8yle birden • 

~re kayboluverişine 6yle kızdı k\ · 
- it 1. diye homurdandı.. nankör 

~erata .. 
MUHAREBE B11TJ 

Yukarda muzikayi hüma}'Un Kar • . . • 
nı~n operasının en beylik parçasıni Muharebe. bıttı. Mütareke haberini, 
._10.ı d ro !!! C l k d' · d h usta, ne sovmç ne de kederle karşıla • 
~ııyor u. uı:iVUr ema en ını e - d 1 .1A f 1 
""li b dbaht b ld A - "' "' l k ı. tı a devletlerinin zırhlılan stan • 
-:1-· e u u. y ışıgı, agaç ı • b l . . . .. . 

Brüksel amelesinin kararı 
Brüksel, 29 (AA.) - Amele Soayalist Enternasyonali bürolan ile beynelmilel 

ıendikalar foderaayonunun müıterek olarak aktetmiı olduktan celsede bir beyan
name ıureti kabul edilmiotir. Bu beyannamede bütün ameleden hor yerde ve her 
fırsattan istifade ederek İspanyol amelesi ile olan teNnütlerini izhar etmeleri talep O· 

)unmaktadır. Beyannamede netice olarak. deniliyor ki: 

cıBütün Demokrat devletlerden lapan yol devletinin müdafaaıı için zarlı'\ <>lan 
vasıtaları elde ~debilmesini temin etmelerini isteyiniz.» 

• 

Maç tarihi daha belll değildir. Di~!, 
taraftan Galatasaraylı Melihe de aY"I 
gün, kıY.Jlletll bir hasım getirtilece) 

tir. 

Dedikodulu bir ölüm 
(&,tarafı 1 inc:i aayfada) 

venniılerdir. Ope~yon İstanbul operııt 
\erinden Somih tarafından yapılmıt. rıJd 
nin delinmediği anlaf!lmıştır. 

ı K F k •_ı d' . d'·k .. . u a gırdıklerı gun Ali bey de atelyeye 
~ar, armne. •• a at uer mı o ecegı, b'tk' . • . . A 

meşhur sakalınin çenesinde kıvır kıvır· ~I ın ve perışbankgılrdı. PSapsarıybdı,~~t Asiler Fransız topragı"" na girerek hükumet kuvvetlerini 

ispanya mektupları Hasta bu aırada müthiş terlemekte 
ve karın na.siyesi taı gibi sertti. Kendisi:J 
Pankreaa iltlhabından muztarip olduğu~ 
18.§ılmııı, ameliyattan 36 saat sonra "' 
ebnlıtir. 

• 1 b d k __ .. eb I k d cı er patrona a tı ar. atron o~ua. 
~_al bu a .ıtaıması~~ s . ep o an a ını bir sesle: (Arkui ) çevirmek istediler fakat muvaffak olamadılar 
U:ze.ktan gösterecegı bır tek arkadaşı var ' 
,-pk. Halbukl ustayı gördüğü valit na· 
'11 attvin~ti. Ona en büyük sırrını 
~~ş etmek, ona şimdi yukarda, kocasİ· 
~in yanıba9ında yemek yiyen Güzide
~I göstermek istemişti. Ama Nuri usta 
t1enilen öküz, kafasinda iki sattrlık bil
~ namına ne varsa hepsini kendinden 
pA'renen nankör onu en müşkül za -
manında bir başına bırakıp sıvışmıştı 

i.tte ... 
Cemal yine çöktü yere. ~ıni elle

i'ı arasına aldı. Sızdı. 
Nuri usta sesleri, ışıklan ve Cemali 

arkada bırakarak parkın kapısından çı
liarken birdenbire irkildi. Tam büyüli 
k:apınm dı~ıınCla duvara dayanmış bir 
adam duruyordu. Dikkat edince bu • 
n\ın bir nefer olduğunu anladı. Daha 
aik.kat edince liarşısınCla yorgancı Se-
lmin durduğunu sandı. Boyu, gözleri, 

\bıyıkları, tıpkı yorgancı Selim .. duvara 
Hayanmış, içerden, pzaklardan gelen 
esleri dinliyor; birbirine karışan, mi
ka, kadın, erkek ve ince saz sesleri • 

m .. 
Usta, «acaba Selimin kardeşi var 

mıydı?» diye düşündü. Selimin karde· 
~i yoktu. EA"er Selimin yarım vücudu • 
nu battaniyenin altında görmemşi, e
ğer selimin öldüğünü çok iyi bilme • 
rniş olsaydi, parkın kapısında Clu • 
ran adamın Selim olduğunda şüphesi 
kalmıyacakti. 

Yüreği burkuldu. Nefera yaklaştk, 
iyice sokuldu ona .. O, kendisine biri • 
Ainin yaklaştığını görünce ilk önce ir· 
klldi, kabahat yaparken yakalanmış gİ· 
bi bocaladı. Fakat sonra yaklaşan a • 
Ciamın da kendisi gibi nefer olduğunu 
1görünce toparlandı, eski halini aldı. 

Nuri usta: 
- Merhaba hemşeri, dedi, selam 

~erdi. 
Ötekisi selamı aldı fakat cevap ver· 

medi. 
Usta: 
- Ne ya pi yorsun hurda~ diye sor· 

au. 
Ötekisi omuzlarını silkti, yine cevap 

yermedi. 
Usta güldü: 
- Ağzın, dilin yok mu hemşeri, de

'di, konuşsana .. 
Y organci Selime benziyen adam, 

parkın dış kapısına dayanmış içerdeki 
eesleri dinliyen adam ağzını açtı ve 

Meclis fevkalade 
toplantısını 

buğün yapıyor 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

lar şehrimizde toplanmışlardır. Bugün• 
kü trenle de bir çok meb0uılar ve İı· 
tanbulda bulunan sefirlerden bazılan 
da ıehrimize gelmiı}erdir. 

Tariht müzakeratı takip edebilme1' 
iç.in Meclis kitabetine yüzlerce müra• 
cant yapılmıştır. Ankarada fevkalade 
1ıünlere mahsus bir hareket ıö:ıe çarp• 
maktadır. 

T oplant1da Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü Araa mUhim bir nutuk ıöyllye• 
~ek, Montrö zaferini tebarüz ettirecek• 
tir. Bu tarihi toplantıda bir çıok hatip
lerin de söz almuı beklenilmektedir. 

Fevkalade toplantıda 1ıörüıülecek 
kanun layihaları aTasında rüsumu ııh· 
hiyenin tenzili hakkındaki lliyiha da 
vardır. Yeni mukavele mucibince sıhht 
~esimlerin bir miktar tenzil edilmesi Ü· 

zerine bu layiha hazırlarunııtır. 
Bundan maada Boğazların tahki· 

mine ait tahsisat hakkındaki kanun 11· 
yihaaile mukavelenin tasdikine dair la· 
yiha da bu fevkalade toplantıda görü
ıülecektir. 

Montrö zaferi münasebetiyle yapı· 
lan bu fevkalade toplantının ton dere• 
ce heyecanlı olacağı burada umumi
yetle söylenmektedir. Atatürkiln avde· 
ti hükumet merkezindeki ıevk ve se• 
vinçli heyecanı bir kat daha arttrmtıtır. 

Atatürk Ankarada 
Ankara, 29 (A.A.) - Reisicum

hur Atatürk bugün aaat 14 de ıehrimi• 
ze gelmişler ve istasyonda Büyük Mil· 
let Mecliıi Reiai Abdülhalik Renda., 
Ba§bakan ismet lnönü ile bakanlar 
meb'uslar, bütün bakanlıklar ileri ge. 
lenleri ile istasyonun iç ve dııını doldu· 
ran kalabalık bir hak kitlesi tarafın· 
dan aelamlanmışlardır. 

Vekiller Hey'eti Toplandı 
Ankara, 29 (A.A.) - İcra Vekil

leri Hey' eti bugün Başvekil İsmet İnö• 
nünün Reiıliği altında toplanarak muh
telif işler üzerinde görüşmelerde bu
lunmuş ve bu işlere ait kararlar ver• 
mi_ştir. 

İsveç Sefiri 
İstanbul. 29 (A.A.) - İsveç Mas• 

lahatgüzarı M. H. de Tamm, buaün 
tayyare ile Ankaraya gitmiştir. · 

Ameliyatı yapan operatör Sernih 
g6rüttüm. Bana şunlan söyledi: 

«Vali yapılan ameliyat yüzünden 
mOt değildir. Ameliyat pek vabbn h89 

lıiın ilk adamı telnkki edildiği için hefl1 
icra eclilmit. alınan neticeye istinaden ~ 
teakip tedaviler yapılmıştır. 

1 . ?lüm f.vkalade seri ihtilattan ileri 
miftlr.)) 

l Cenaze Dehıedildl 

~ İzmir, 29 (A.A.) - Bir amen1" 

1 
eonra ölen Manisa Valisi Murad GcrıneJI 
cenazesi bugün Maniaadan KeroıY'11~" 

I getirilmiı ve Karıııyakadn törenle So8 
1 kuyu mezaılıiına defnolunınu§tur. 

-·-······--························ .. ···-····· 1 yermiııtir: I 
1 Fransa herhangi bir müdahaled!( bil 
mayacaktır. Ancak hususi sermayeler '' 

Madridden yüz kilometre mesafede olan bir köy asilerin, bombalarile yanıyar fından işletilen mühimmat fabrikaları Jıı 
Madrit 26 - Bir gece evvel fazla Bage isyan patlayınca, Fransaya iltica et• lene, diledikleri kadu siparia almaktll . . . 

yorulduğum için ancak top ıesleriyle uya· 1mişti. Doktor, karııı ve karısının bir arka· beattirler. 
nabildim. Derhal ıokağa fırladım, biri.al o• dafiyle hududu te~kil eden köprünün üze· Madridin muhasaruı 
muzuma dokundu, Llndberg' e benzeyen rine gelerek İspanyadaki ahbaplannın bi· 11 
~enç bir İngiliz: risiyle konuşuyorlardı. Albaceto'nun hükumet kuvvet1erııt

1 

- Bu hale ne deTBiniz) dedi. • Köprünün başındaki nöbetçiler, bu va· line geçmeai büyük memnuniyeti ınu~iP~ 
- Hayret ediyorum diye cevap verdim. z.iyeti görünce köprünün Fransa ayaklnrı· muııtur. Zira bu suretle Madridin bır J 

Dünya iki mühit cereyana kapılıyor. Ko· nı yıkarak, doktoru İspanyaya avdete ic· tadan fazla devam eden muhaıarası 
h F b tt'l yete ermiı 1ıibidir. münist olanlar olmıyanların epsine aşist , ar e ı er. 

dedikleri gibi, Faşistler de kendilerinden ol- Bu vaziyete muttali olan Fransa hüku· Şimalde bombardıman bütün h 1 
mıyanlann hepsine Komünist diye söğü· ,meti meseleye müdahale ederek doktorun devam etmektedir. Madritli tayYıır 
,yorlar. Bu işin sonu ne olacak diye sorar· serbest bırakılmasını iatemiııtir. 'saragosae ve Valladolid'i bombard 

,san ben hiç bir cevap veremem. Fransızlar maddi yardımda bulunmamıılar ,etmiılerdir. Guadnramo kasabasının ' 

Asilerin akim kalan bir tetebbüıü ..... I lerinde yeller esmektedir. Yer yer 'f' 
Burada temas ettıgım spanyol maha· ·1 k k d Ç ki to~ 

Gipuzcoa mıntakasında mühim hare· fili Fransanın cephane veaair şekilde mad· ar çı ma ta ır. ocu arın provan ; 
l A d l k.. ·· .. .. da · mahvolmuı ve zavallı yavrucaklar 

ket er var. n araza opruaunun ucun di yardımlarda bulunduiunu sureti kat'i· .. .. .. . 
h k• k 1 · · h"k' b l ' lara dokulmuılerdır. Ü umet uvıret en vazıyete a ım u u· yede tekzip etmektedirler. 
1

nuyorlar. Cumhuriyetçi Milisler geri geri Marsilya limanında demirli bulunan iki 
,giderek o köprüyü ~ilhassa tahkim etmek lspanyol torpidosu tek bir kurşun dahi al
için uğraşıyorlar, uüer ihtiyat kuvvet elde 

0

madan oradan hareket ederek ispanyaya 

Cardove'de asilerin vaziyeti dah"J 
,küldür. Zira civardaki maden a[11el 
.asilere karıı hücuma geçmiştir. 

ettiler. gelmişlerdir. fi 
' Hüklımet Milisleri büyük zorluk çeki- Gese gene aahnede Asiler çabuk çabuk tenkil edileıt'i~İ 
yorlar, evvela ordu gibi hazırlanmıı de· Bu münasebetle son Habeıı meselelerin· Afrikadan gelen yeni kuvvetler ıe< 
.iiller. Askerlik bakımından çok zayıf bir de ismi çok sık mevzuubahaolan profesör fe körfezine çıkmıılardır. TayYare 

· b 1 1 H ı· sa 'man :1e 1 1 tahtelbahirler bu ı·hrar hareketine 111b~ .vazıyette u unuyor ar. u a ı • ,Gaston Jez bir beyanatta bu unmuı ve de~ ,.- • 
,disiplin çarpışıyor. miıtir ki: mak istemiıılerse de muvaffak olıır1' 

Dün akşam, lailer vaziyeti değiıtirdi· - Fransa komşusunun dahili ihtilafla. lar<lır. Je 
1

ler. Franıız hududuna da tecavüz ederek rına karşı tamamiyle bitaraf bir vaziyette- Bordo'ya gelen İspanyol tayyıır.e 
İspanyollan arkadan çevinneğe gayret et· 

1

dir. Biz meşru hükumete yardım edebili- , 10.800.000 hank kıymetinde lngilııl 
tiler. Fakat muvaffak olamadılar. Çünkü riz. Fakat asilere silah veremeyiz. _getirdikleri ve buna mukabil silah ıı 
Franıız askerleri .bunların hükumet kuv- ' Bu beyanat hükumet rnahafilinde bü- )arı da söylenmiştir. ., 

0

vetlerini arkadan çevirmelerine müsaade 
1
yük bir tesir yapmış ve Gue· e karşı lspan· Velhasıl İspanya hala karıııık ,,ıııı 

etmediler. yada muhabbet artmıştır. d.ir. 
' Bir Vak'a , Madritteki ticaret odasile hususi bir Bu iş nasıl bitecektir) Kimse sııri'1 ~ 

Dün Dancheria köprüsü civarında da ,banka yaralılar için hastanelere elüşer bin bir şey söyliycmemektedir. Fakat rı• 
bir vak'a oldu, bazıları bu hadiseyi bir ka· peçeta vermj,lerdir. kak olan bir şey varsa o da, gııliP • 
• • ;!,(• 
çakçılı'k. vak'ası olarak ileri sürmek istedi· HükUınet ıiJahları nereden buluyor? ~araf karşı tarafı rnahvetmeğe ıh• 
,ler. Meaele şudur: Fransız kabinesinin içtimaı İıpanyadn 1ğıdır. 

Senaebastiyenin eski valisi doktor Jose çok iyi karşılanmıştır. Kabine şu kararı 
~ 

(İntraissi,ont) 
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• • Kahramanhk, &fk, heyecan ve macera 
Hikaye Boyalı saçlar 

KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Katlı 

ikinci parmağında koskocaman bir pır· 
lanta yüzüğü olan minimini elini saçlarımın 

Son Posta'nın tarihi tefrikası Numara : 31 üstünden geçirdi: 

Hemen İspanyol kumandanı Marki namıyacağını zannediyordu. Fakat Is- da bize gizlice bildirmeli. Kaleden çı· - Ah, dedi, ne güzel.·· Ne güzel, saç· 
dö Gomar'a gitti. Hepsini anlattı ve panyol kumandanı hiç düşünmeden: kacaklarına engel olmamalı ve biraz .!arının rengini de açmıısın, ne yaraşmış sa-

mektubu gösterdi. - Olmaz! ayrıldıktan sonra iki ateş arasında hıra· na. N - 1 • d. d d. b 
lspanyol kumandanı İbni Hamun'u Cevabını verdi. karak hepsini teslim almalı, teslim 0 }. k-. e guz}ed mı Aıyorsunl, eh. ım,d den 

ba ı k l 
pe pışman o um. yna o an ır o a a 

ştan ayağa kadar süzdü. Sonra: Mansur onları kurtarmanın çaresini maz arsa ı ıçtan geçirmeli. ,kendi kendime kaldığım zaman bile içim 
- Bunu imparatora sormadan ya· düşiinüyordu. T elemsan sultanı bu ·ş· ya 1 b'J h d .. ı b b ı · ı ın pı a ı e• ra at egi , ir ya ancı j e berabermişim 

pamam. imparatora sorarsam kendi - Fazla olarak artık buraJarda durmak ceğine inanmadığını gösteriyordu: gibi teklifli, teklifli oturuyorum. Sonra da 
me güldürmüş olurum. Çünkü aylar • da istemiyordu. Çünkü Cezayirden dö- - İçimizde bunu kim yapabilecek? ,kimse yüzüme bu yeni rengi yakııtırmadı. 
danbcri binlerce askerle, sayısız mas- nerken Sekinenin kendisine düşman Ben böyle birisini tanımıyorum. ,Tavrıma itiraz ediyorlar. 
raflar]a yaptığımız bu harbin sonunu kesildiğini görmüştü. Hatta genç kız - Eğer izin verirseniz ben yaparım. O güldü .. 
bile bile sıfıra indirmek budalalıktır. babasının önünde Mansura karşı: T elemsan sultanı Mansura dikkatle , - Bilirim, bilirim, dedj. Saç rengi de-

- Fakat diişünün ki kurtulacak o- - Sen bize değil, Türklere hizmet baktı: ,ğiştirmenin ne olduğunu pek iyi bilirim. 
lan da benim kızımdır. ediyorsun! Seni bo'·yı k k l · l k k Hatırlıyorsun ya. Ben de bir zaman saç -- e or u u ış ere so ma · . . 

Münakaşa uzuyor ve İspanyol ku· Diye bağırmıştı. istemem. ,larımın rengıru pek açık, saman gibi, ku-

d ı ı l\ır B · k l b w l I v ,ru ot gı"bi bulmuııtum. Ve günün birinde 
man anı su tanın arzusunu kabu et - 'ıansur bu pek doğru söze karşı - en, sıze ar!lı o an ag ı ıgımın ki . k f·· . . k. 

d b
. d f d h . T ,a ıma esınce uva ore gıtmıı ve ımseye 

miyor u. du}•dugv u hayreti güçlükle aizlemı·ş, ır e a a a ısbat .'L k • mı yapma arzusun- ,haber vermeden saçlanmın güneıı vurmuş 
Marki dö Comar bütün Avrupa kı· sultanın önünde ha~ egv erek: dayım b b k ı y • , ir aşa tar asına benzjyen rengini kap • 

yı]arını titreten, Akdenizi ve Şimali - Eğer efendimiz de bu fikirde ise· - lsbata lüzum yok .Buna inanıyo- ,karanlık, yıldızsız, aysız bir gecenin ren • 
Afrikayı onlara dar eden Oruç Reisi ler hemen boynumun vurulmasını yal· rum. Fakat Marki dö Gomar ile görü· ,gine çevirmiıtim. 
yakalamanın ne büyük bir zafer oldu· varırım. şelim de ona göre bir karar verelim. , Aynanın karıısında birinci defa olarak 
ğunu pek iyi biliyordu. Her neye mal Demişti. Mansur sevindi. Çünkü İspanyol ,saçlarım abanoz rengi bir çerçeve ııibi yü· 
olursa olsun kendisini bunun ~erefin· T elemsan sultani ise kızınin sözle - kumandanının Oruç Reisi bir an önce ,zümü sarınca içimde terzimden aldığım ye· 
den mahrum etmek istemiyordu. O· rini gülerek karşılamış, onu hemen ça· ele geçirmek veya öldürmek için yapı- ~w·bir elb~eyi ilk giydiğim günde hiaıet • 
ruç Reisle arkadaşlarını zincirlere bağ- dırdan çıkararak muhafaza altında ha· lacak her teşebbüsü allofla kabul ede- ,tigı~ zevkı duydum. 
lı olarak Valansiya veya Barselona'ya reme göndermişti. ceği şüphesizdi. , ~ıya~ aa~lar bana pekala yakıımııtı. 
götürmek, hatta onları Jspanya ve di- Eğer o sırada Mansurun bir tarafına Vakit geç olduğu için sultanla fs - Yeııl ııözldenhme, ykia~kb. te~ell'kdaha. fazla 
" A h 1 l k .mana ve a a çe cı ır guze ı verıyor -
ger vrupa şe ir erinde böyle zincir - ddkunmuş olsalardı soğuk bir ter dök- panyo umandanı arasındaki bu kc>- du. Veriyordu amma, ne de olsa aynada 
lerini sürüterek gezdirmek hülyasında tu"'g""u·· anla!lılırdı. nuoıma ertesi ou"'ne kaldı ' B y Y e • ,gördüğüm hu kadın ben değildim. en• 
idi. Bu işi becerdikten sonra o, İmpa· Hatta sultanın uzattığı altın torba· O gece kaleye en yakın karakollar· den ba~ka biri gibiydim. Kuvaförde kızlar 
ratorluğun en yüksek generalleri sıra- sını alan elinin titremediğini göstermek dan bir kaçı telaşlı telaşlı koşuştular. ,ellerini birbirlerine çarparak: «Ah ne gü-
sına girmiş bulunacaktı. için epeyce yorulmuştu. Karanlıkta düdüğe benziyen sesler, pa- ,zel oldunuz, ne güzel oldunuz1> diyorlardı. 

lapanyol kumandanı Arap sultaninı T elemsan kalesi kuşat{lalı altı ayı rolalar duyuldu. Mansur çadırın ö • ve hakikaten bende de güzel olduğuma bir 
da büsbütün kırmak istemediği için bu- geçmişti. nüne çıktığı zaman on b~ kadar arap kanaat haaıl olmuıtu. Kara saçlar yüzüme 

Yazan: Suat DerYİf 

- A ... A ... Sen misin, dedi. Ne oldı 
ııanal ... 

- Fena mı diye kekeledim. 
Kocam iki adım geri çekildi. Gözlerin 

de hep o garip bakışla beni süzüyordu. 
- Allah ... Allah ... Ne yaptın böyle .. 
Onun itiraz edeceğinden, fena bir IÖ3 

söyliyeceğinden emin olduğum için: 
- Aman diye onu tersledim. Kör mil· 

sün .•. İşte saçlarımı boyadım. 
Kocama ne olmuıtu. Bu kadar hiddet• 

lenmişti .. Üzerime doğru öyle bir geliş gel~ 
di ld beni tokatlıyacak zannettim. Fakat 
bilakis o beni kollan arasına almıştı. S.ç. 
!arımdan, yüzümden öpüyordu. 

- Ne güzel ... Ne harikulade güzel ol
muşsun karıcığım. 

Üç senelik bir izdivaçtan sonra kocaı:q 
kar§lsında bambaııka bir kadın bulmanın 
zevkj içinde idi. 

- Aman ne güzel, diyordu. Sana bu.., 
bütün başka bir mana vermiş .. Sana nt 
çok yaraşmış. 

Doğrueunu söylemek lazım gelirse, b" 
ra saçlı bir kadının bir aarı kadından da .. 
ha güzel olması içimde bir kıskançlık u • 
yandırmıştı. İçimdeki nahoı hisse rağmene 

- Beğendin demek diye ona sokul " 
dum. Halbuki itiraz edeceksin diye 11• 
korkmuştum. 

- itiraz etmek mi? 
- Evet, herkes bugün yakışmadıtmi 

söyledi. 
- Haltetmişler .•• Karıcığım kalk, lifN 

giyin, seninle bu akıam bir deniz kena • 
nnda akııam yemeği yiyelim. 

Evet. ıekerim, tabii •en de saçlarını llJ>• 
yadıktan sonra farketmitsindir. insanın ~ 
casile arasına bir yenilik giriyor değü mD_,( 
O ak§am kocam beni yeni tanıştığı bir Jit.• na dair kendi düşüncesini şöY.,le anlat • Türklerin artık dayanamıyacakları atlısının birisini önlerine katarak gÖ· ,bjr asalet ve derin bir mana vermiıti. 

nuştı: • . . . belli oluyordu, çünkü son günlerde iki türdüklerini yıldızların pek sönük ışık· - Evet ne di • ---------------ı 
- Hızır beyın teklıfını hemen ve defa daha kaleden çıkıp gitmek i in lan altında ancak görebildi. Bir kaç a- )"Ordum. Sarı saçlı Varmki nüshamızda: 

dın gibi gezCihiJf. 
ıank.i aramızda }>tf 
resmiyet kalmıf p 
bi ikramlar edld'ı 
her fırsatta f8t 
renginde olan ~4 

bal ayımızdanti__M 

oldugv u gibi kabul etmek dogrv u deg" il ç dım ı·ı~rı0sı'nde duran uşagıv na seslen • bir baı tıpkı bir be· 
• ansızın geceleri dışarı çıkmıtlar lakin <; c· t 

dir. Pazarlık etmeliyiz ..• Şimdiki hal- muvaffak olamamıAlardı • • di: (Arkası var) bek başı gibidir. ınaye ten sonra •. 
d ı . 'zd l · J • k Y ---- ·-·---·· ·-- Taı bir bebek baıı e c ımı e o an esır erı verme ten h T d 
ha Mansur, sultanın uzuruna girdi: • gibi. Fakat kara saç ercUm8 8 en •. 

fka hiç bir •ey yapamıyacagvımızı SO TEMMUZ b T - Oruç Reisi de İshak Reis gibi kadın başına daha 
..ı~ldirmeliyiz. Hızır buna razı olmayıp kurnazlıkla ele geçirmek veya öldür ~ fazla yaraşır... Ne N ıır ullah Ataç 
'ICl ne yapacak} Elinden ne gelir?. k k d M , d PERŞEMBE ı·se benı·m '~anaa • 

hiç te bu kadar r. 
aık öpmediği • 

me müm ün ür. ünzer in ora a ıt 
Böyle yazıldı. d. kendi canını kurtarmak için yapbjını g11DO saat 18 de, TOrk Anonim tim budur. Benim kanaatim budur ıyo • 
Mclttuplaşma bir ay kadar sürdü. biz bile bile yapmalıyız. Elektrik Şirketinin Taksim COmhU· rum amma, o zaman bütün etimin, dostu • 
Hızır bey kalede kuşatılmış olan bü- _ Daha açık söyle 1 riyet meydanındaki şubesinde, 

1

mun kanaati böyle değildi. Eve ııeldiğim 
yük karde~ile leventleri bu yoldan kur· _İçimizden biri sanki burada ida _ B 1 1zaman kapıyı açan hizmetçim, ben ppka· 
taramıyacagw ı 1 l k d ayan ara mahsus mı çıkarır çıkarmaz ellerini birbirine ka ~ 

v ~ı, spanyo u~an anı • ma mahkum edilecekmiş de kaçmış gİ· ·-
nın agır bast I t H ı olmak nzere « Frigidalre :& de don- vufturmuıtu: 

ıgını an amış ı. ıç 0 maz- bi kaleye sığınmalı. Onlara muhasara · 
ea e · I · k t k t·ı k d. durma ve pasta hazırlama dersi ccAman efendiciğim, ne olmuı .. Saçla· 

k 
sır .er.ı _ur

1 
arma l sudre ı e en ı hattının en zayıf yerini haber vermeli. verilecektir. - t ,rınız.. Ah yazık» diye bağırmıştı. Görüm· 

uB~~kını~~mışo1 uru. .. A~y~n~i~~:m:a~n:d~a~n~e~r=d~e~n~k~a=ç~a:c:a~k!la:r~ın:ı~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~e~~ry~•nı~k~~~ 
ır aç gun sonra a tmış kadar T urk :::: nanam sesini çıkarmadı ve bu bir ıey ıöy· 

esiri başlarında Eyüp ile Yunus oldu - · 

1 1 1lememeııile neler söylemek istediğini ifade 
ğu halde Cezayire gelmiş, alayla kar· Emllk ve l!ytarn Bankası llAnları etti. insanlar bir kadının yüzünü, gözünü, 
şılanmıştı. Ayni gün Mansurun ku • • · -

1

kaıını, alnını renk, renk boyamasına ta-

lllandasındaki küçük bir müfreze de Taksı·tıe Satılık Arsa 'hammül ediyorlar. Bunu hatta güzel gö. 
sultanın kızını alarak Cezayirden çıkı- :rüyorlar amma, galiba onlar için saç ren-
Yordu. ,gi mukaddes bir ıey, onun Allahın yarat • 

Genç kız son defa llyası görmek is- Esas No. 81 Mevkii ve Nev'i Depozito ,tıiı açıklık veya koyulukta kalmasını tid-
temiş, fakat esirlikten kurtulan arka • - 656 Sultanahmed' de Alemdar mahallesinde Yere- 1detle istiyorlar ve bunu yapmazsanız bu 
daşlarile sarmn.c:an delikanlı hiç oralar·. .mukaddes renge !lişirseniz hep hir ağız-

., batan sokagınv da eski 6 yeni 28 - 30 No. lı d · · d. J da olmamıştı. , an ıtıraz e ıyor ar. 
219,50 metre murabbaı arsa. 176 Lı"ra A d A All h k h t • e Mansur Cezayirde bulunduğu sırada nnem e: « man a a re sın s • 

Lı b d b l 65' A Sultanahmed'de Alemdar mahallesinde Yere-
1
nj, baoka bir kadın gibi olmupun» diyor· 

rıızır eyin için e u unduğu fena va-
~iyeti daha yakından ve iyi öğrenmiş· batan sokağında eski 6 yeni 20, 22, 24, 26No. h ,du. 
ti. Sonbahar geçmiş ve denizde fırtına- 583 metre murabbaı arsanın 96/ IOO hiaeai. 672 ,, . O gün eve gelenlerin hepsi bir ağız • 
) ,dan: uAman gene saçını eski rengine ge • 
ar başladığından Cerbe'deki Türk kor· Tafsilatı yukanda yanlı arsalar birinci taksiti peşin ve geri ,tir» diyorlardı. 
eanları Anadolu kıyılarına dönmüş bu- kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve şu suretle Ben korkmağa baıılamıştım. Acaba ko· 
lunuyorlardı. Fazla olarak Tunus sul- tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek ve 1218/936 tarihine ~am bu rengi görünce ne yapacaktı. Ak· 
tanı da yardım etmiyor, hatta lspan - tesadif eden Çarşanba günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık şamı heyecanla bekliyordum. Yüzümü dü· 
Yollar tarafına geçeceğini hissettiriyor- l ;zeltmi:ı ve siyah saçlarıma en yakışan es · 
d z arttımağa konu muştur. 

U. aten bunun için Telemsan sulta- İ Ş b 13911 yabımı giymiştim. Aynanın kar§lsında tu· 
n·ı steklilerin o gün ve saatte u emize aelmeleri. 

1 e uyuşmakta acele edilmişti. e valetimi yaptıktan sonra küçük buduva • 
Telemsan'm kuşatılması uzadıkça nma çekildim ve orada kocamı beklemeğe 

~2!.uyordu. Son zamanlarda Oruç Reis Türk Hava kurumu başladım. Kocam akşamüstü geldiği za • 

i~~i!ef~e:~~d:~s~ı~::~~:~~~~~ yapmış, B u·. y u·. K p 1· YAN G O S U :::!:s:~~ı~::tı~::j~ey~t;~ş~i:.ild; ~ 
Yiyeceklerinin bitmek üzere olduğu nun için odama geldiği zaman bendeki de· 

anla~ıhyordu. ğişikliği bilmiyordu. Bunun için içeri gi -

Oruç Reis fspanyol kumandanına rer girmez gözleri büyüdü. 

lerimi öpüyordu. Ve saçlarımın rengini it• 
ğiııtirişim, bizim muhabbetimizi adeta JP• 
tırmıştı. Tam on bq sün §ekerim. Tam o" 
be:ı gün yeni evliler veya i§ı)dar gibi ya••• 
dık. Fakat on beş gün sonra bir pazar .. " 
bahı bir aynada saçlarımı düzeltirken k'a • 
cam yanıma yaklaştı, omuzlarımı tulhit 

Aynanın içinde gördüğüm gözleri bY " 
yük ihanetlerden sonra vicdan azabı ~ 

nedametle dolu bir çift koca gözü idi. a .. 
ğildi ve siyah saçlarımı öperken kulaiı " 
ma fısıldadı: 

- Canımın içi, siyah saçlar sana yakı· 
şıyor amma, bana yabancı geliyor. Saç)ap• 
nı gene eski rengine çevinen zannederimı 
daha iyi olacak. 

Leyla elini sarı aaçlannın üstünden IJI " 
çirdi ve: 

- Kocamın sözünü hemen yerine getir• 
dim, saçlarımı sarıya çevirdim. Fakat sanaı 
bir §ey söyliyeyim mi). Kocamda ne za • 
man sarı saçlardan bir bezginlik sezsem, 
hiç tereddüt etmeden saçlanmı bir baıı&-, 

renge boyay-0rum. Başkaları ne derlerse 
desinler, sıra ile kumral, kızıl, kestane Ten• 
gi ve siyah olup duruyorum. Bu suretle 
hem kocam bana ihanet etmek ve hem Cif 
ihanetten sonra benimle tekrar barışmak 
zevkini tadıyor. 

Şeytan mı kulağıma fısıldadı bilmiyo • 
rum. Fakat Leylaya sordum: 

- Ya kocan o ne yapıyor. O da araC:la 
bir saçlarını boyuyor mu) 

- Hayır, dedi. Fakat onun çaresini ae 
buldum. Bazan bıyık salıveriyor, hazan sa• 
kal koyveriyor, bıyıklarını uzattığı, keı· 

tiği var. Küçülttüğü, büyülttüğü oluyor. 
Dedi. Ve beraber gülüştük. 

~ünderdiği bir elçi ile bir teklifte bu _ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
unrnuştu: 4. ncU Ketlde 11 AAuatoa 938 dadır. 

- Silahlarımızla birlikte çıkıp git • 3 5 o o o Nafia Bakanlığından: 
~eye bırakmak şartile size kaleyi tes· 8UyUk ikramiye: • 
ırrı edelim. 

Liradır. 

Demi, ti. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükAfat vardır ••• lspanyol kumandan ile T elemsan 

·~~mnın ishak Rcire ya~~ları kan- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t~klığı unııtnıak imkanı da olmadığı i
Çın lspcınyol ve Araplardan başlıca be
•;r ki~inin 1 ehin olarak kendiler;ne ve

Nafıa Bakanlığından: 
tı ?\'\f'3İni ileri sürmiiştü. 
~ Jj,J teklif T elcmsan sultanına olduk-
d. uvgun gelmişti. Kaleden çıkıp gi - (300) ~Y•. ka~ ayl~ ücret verilec~ktir. Şeraiti lizimeyi haiz ol~nla. 

'lan bir kaç yüz Türkün Ceza· rın evrakı muabıtelenyle bazzat veya }~rİren Bakanlık Sular Genel Direk-
cya bafka yerde de artık tutu • törlüğünc müracaatlan ilin olunur. (73) 

3 Su . mühendisine ihtiyaç vardır 

10 - Eylül - 936 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia 
Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasinda 124.000 lira maham
men bedelli 24 adet kamyon, 8 adet otobüs, 3 adet komple motör 
ve 2 adet şanjemanın kapalı :zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferrüatı 620 kuruş mukabilince Ankarada Nafia 
Bakanlığı Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7/511936 tarih ve 

3297 aayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafia Bakanlığından 
alınmıf Müteahhitlik vesikası ile birlikte 10 Eylül 936 Perşembe günü 
saat 14 e kadar Ankarada Nafia Bakanlığı Malzeme Müdürlüğüne 
venMleri lazımdır. (33) 
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Gavur 
&•lım•dln 
Yeni 
Mac•ralt1rı 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

;.;. 
MUHALEFET t/r 

Son Posta'nm zabıta romam: 27 Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Aliş, bu kalabalığa karışmadan sür'· Galata, Beyoğlu mütemadiyen za • Son Posta'nın ıiyasi tefrikası : - 13 - )"azan: Zi,a ş.lsil 

ıatle geçti. Balıkpazarı caddesi, seyrek bıtanın şiddetli tarassudu altında bu -
bavagazı fenerlerinin hafif ve sarım - lundurulduğu için kurnaz davranan 
ırak ışığı ile, adeta yan karanlık bir me,hur kasa hırsızları, büyük hırsız 
halde idi. kumpanyaları mensupları, şurada bu· 

Avrupadaki Jön Türkler arasında başlıyan muhalefet, Meşrutiyetin ilanına kadar 
dedi kodulu mevzular ve şahsi hucümlar ile geçmiştir. 

d ba kh Brüksel sefaretinde bir gün Aliş, tamamile tenha olan bu yola ra a ta ane işletenler, esrarkeşler. 
eaptı. Sür'atle ilerlemeye batladı. gizli kadın ticaretile geçinenler, kendi· bile hizmet etmediği halde sefa· 

* lerine Loncada birer yatak edinmişler· ret katipliği maaşını muntazaman 
Ortalık henüz ağarmıftı. Yorgun - di. Çünkü, burada zabıtanın müraka- almakla beraber, ayni zamanda Necib 

Juktan bitkin bir hale gelen Aliş, kah- besi, nisbeten daha gevşekti. Ve bü • Melhamenin katipliği ve serhafiye Ah· 
yenin önünü sulayan genç kahveci çı· tün zabıta kuvveti de, (Kapıkulluğu) met Celaleddin beyin çiftlik kahyalığı 
rağına: denilen karakoldaki, sekiz on zaptiye· gibi işler de deruhde ederek • vatanı • 

H B b k den ibaretti. nın, milletinin menfaatine hizmet et -
- asan!.. ana ir o kalı kahve... k · d h • f" l 
Diye mırıldandı ... Ve sonra, orada- Loncada hayat; gece yarılarından me ten zıya e • şa sı mena ıme taa -

ki sandalyelerden birine oturup arka- sonralara kadar çalgılar, şarkılar, na - h1k eden işler takip eylemiştir. 
ıını duvara dayıyarak: ralar ve kavgalarla geçer; ondan sonra 6 - Ali Kemal bey, vatan ve millet 

için çalış~lartn (muhakemelerinin - Oooo ı.. başlı yan sükunet, ertesi günün akşa = 
mına kadar devam ederdi. galat) olduğu iddia ederek, istibdadı 

Diye geniş bir nefes aldı. 
Kahvenin karşısındaki (A}"'a°ffSa -

ray) kapısı, henüz açılmamıştı. 
o tarihte, lstanbulu ihata eden sur· 

ların bazı kapıları geceleri kapanır, or
talık tamamile ağardıktan sonra açı -
lırdı. Ve her kapının yanında da, kü
çük bir zaptiye karakolu vardı ... işte 
Ayvansaray kapısı da mUtad vechile 
dün gece kapanmış, ve şimdi de he -
nüz açılmamıştı. 

Kahveci çırağı, Aliş'in emrettiği 
kahveyi getirmişti. Aralarında, şu kısa 
muhavere geçmişti: 

- Aliş ağa 1.. Galiba bu gece gene 
karşıda, hovardalıkta idin? .. 

- Sorma Hasan. Öyle bir eğlendik 
ki .. deme gitsin ... Çalgı, kadın, oyun ... 

- Mutlaka, gene bir mirasyediye 
çattın? .. 

işte şimdi Aliş; (Ayazma} yı geçe· devirmek için uğraşanları tenkit ve is
rek Loncaya doğru ilerlerken, her ta· tihfaf etmiştir. 
raf derin bir sükunet içinde idi. 7 - Ali Kemal bey; Paris'de tah· 

silde bulunan talebeler tarafından tesis Aliş, Lonca meydanına gelmiş; ku· . . A • • • • 

laksız Foti'nin meyhanesi önünde du- e?ıt:~. ılrnı ~ır cemıyete gır~ış: ve. çe· 
rarak etrafına göz gezdirmişti. Mey • vır~ıgı entrı.ka.larla bu :em~yet~n rıya
danda, birbirile cilveleşen iki sokak kö· setı.~e geçm~ştır ... Cemı:~tın &ıyase~le 
peğinden başka, hiç bir canlı mahluk kat ıyye~ ~lak~sı ol~adıgı h~lde - bız
mevcut değildi. Meyhanenin kapısı z~t. k.endısı tertıp e~.ıp gen~~ ?ı~zat ken· 
sımsıkı kapalı ve kalın tahta kepenkleri dısının İstanbula gonderdıgı ıunıaller· 
de kamilen indirilmişti ... içeriden, ka· l~ • bu ~.emiyeti siyasi ~ir cemiyet şek· 
lınlı inceli horultular işitilmekte idi. imde gostermek suretıyle, Yıldız ve 

Aliş, bir müddet bu horultuları din- Abdülhamidin nazarı dikkatini ı:elbet· 
lemiş ve sonra kapıya üç yumruk in _ miş .. ondan sonra da artık şantaj işle· 
dirmişti. Fakat uyuyanlar, o kadar dal- rine girişmiştir. 
mışlardı ki; bu yumruklara hiç bir ce- 8 -Ali Kemal bey, Jön Türk komi· 
vap verilmemişti. tesinden bazı evrek sirkat etmiştir ... 

Aliş, yumrukları sıklaştırmış, dar • Ali Kemal beyin bu sirkati inkar etme
belerin şiddetini de tezyid etmişti. Ni· si üzerine, bir hakem heyeti tayin e -
hayet içeriden küfürle karışık bir ses dilmiş; ve bu heyet tahkikat ve tetki • 
işitilmişti: katını yaparak bahsolunan evrakın, 

- Hay, ıstavrozu kandilli, herif Ali Kemal bey tarafından sirkat edil -
Aliş, elindeki filcandan, uzun bir hay ... Ulan sabah karanlığı patladın diğine hükmeylemiştir. O zaman /\li 

yudum kahve çekti. Ve sonra, birden· mı} .. Defol şuradan .. herkesi rahat bı- Kemal; cürmünü te'vilen itiraf etmiş; 

- A, Hasan .. o budalalar da olmasa, 
aç kalırız. 

bire sözü değiştirdi. k (çalmadım, aldım.) demiştir. ra ... 
- Hasan! .. Dün, Petri çorbacı gö - Alif; küfürle karışık olan bu öfke· Bu maddeler, uzayıp gidiyordu. Ar· 

tüne ilişti mi?.. li sesin ihtiva ettiği istiskale rağmen, tık Ali Kemal beyin maddi Ye manevi 
Kahveci çırağı, suladığı yerleri, u- kapıyı yumruklamakta devam etmiş _ hüviyeti, üzerinde vıgır vıgır kurtlar 

zun saplı çalı süpürgesile ıüpürürken t; ... O zaman içeriden daha hiddetli ve kaynı yan bir cifeye benzetiliyordu. 
cevap verdi: daha tehditkar bir ses gelmişti: Hatta bazıları, bir insanın bu kadar it-

- Dün, hep buralarda idi... Ak • _ Hay, geçmifi tenekeli .•• Ulan: .. hamlara tahammül edemiyeceğini ileri 
fall), geç vakit, senin oturduğun yer- Sabah aabah, herkesin başına bela mı sürmüşler; Ali Kemal beyin intihar e· 
4e oturdu. Bir iki kahve içti. Galiba geldin. deceğine bile hükmetmişlerdi ... Halbu
~irini bekliyordu. Fakat, beklediği a· Alif sabredemedi. o da öfkeli bir ki Ali Kemal bey, hiç de bu fikirde de· 
Q~ gelmediği için fena halde öfkeli sesle mukabele etti: ğildi. 
idi ... Kapı kapanırken içeri girdi. _ Ulan, kalkıp açsan ar.. Koluçka· O, yalnız bir şeye karar vermişti. 

Söz, burada kesildi. Bir kaç sabahcı ya yatmış tavuk gibi yattığın yerden O da; muhasımlarının bütün bu if~aat 
müşteri gelmişti. Bunlar da kapının a- ne bağırıp duruyorsun ... Ayağa kal • ve ithamatına karşı: 
çılmasını beklemektelerdi. karsan sanki yumurtaların mı soğuya- - Viz geliyor· 

Kapının açılması, gecikmedi... A • cak}.. Demek .. - iyi, kötü • her ne şekilde 
liş, yorgunluğuna rağmen derhal ye- içeriden gelen ses, biraz yumuşamış· olursa olsun, her yerde isminin anıl • 
rinden kalkarak sür'atle kapıdan geç• b: - · masına sebep olan bu mevzular üzerin· 
ti. (Lonca) ya doğru ilerledi. _ Kimsin bre}.. de münakaşaya girişerek kendisine bir 

Lonca, o tarihte bu civarın bir sefa- _ Aç .. ben im .. tefci lbo.. şöhret temin etmekten ibaretti. 
hat merkezi idi. Küçük bir meydanın Pes perdeden küfürle söylenmeden, * 
etrafı, bir kaç meyhane ile çevrilmişti. ve sürüklenen ayak seslerinden sonra, işte; Avrupadaki Jön Türkler ara· 
Geceleri sabahlara kadar o civarın Rum kapı açılmıştı. İki öfkeli çehre, birbirile sında ·bu şekilde • başlıyan (muhale • 
ve kıpti delikanlıları burada toplanır· karşılaşmıştı. fet); taaa, meşrutiyetin ilanına kadar 
lar, ve eğlenirlerdi. Gavur Mehmede, adının Alif ol • böyle dedikodulu mevzular ve ~ahsi 

Bu tarihten kırk beş sene kadar ev- duğunu söyleyen tefci İbo, derhal içe· hücumlarla devam etmişti. 
''el dehşetli bir yangının alevlerile sili- ri dalmış, sabırsızlıkla sormaya başla· Ve .. (1 O Temmuz 1324) tarihinde, 
nip süprülen bu meyhanelerin etrafı da mıştı: Osmanlı İmparatorluğu hudutları da -
oldukca geniş bir Hıristiyan mahalle - - Petri çorbacı, nerede_L. _ hilinde, gümbür gümbür (Meşrutiyet) 
8İ idi. - Evde. topları atılırken; Ana vatan haricin -

Hemen ekseri evleri, Bizans impa - - Evde kim var?·.. deki Jön Türkler arasında doğan (Mu-
ratorlarının (Velagerna) sarayının an· - Hiç kimse yok. halefet) in şekli veciheleri, şu şekilde 
kazı üzerine kurulmuş olan bu mahal· - Bu gece kimse geldi mi)·.. tebellür etmişti: 
lenin sakinleri Rumlardan mürekkep - Hayır. 1 - Ahmet Rıza bey, muhaliftir. 
olmakla beraber, bunların arasında, (Arbu nr) K' ' - ımer .. 
muhtelif milletlere mensup olanlar da ·-;.-A. K v~iM -- - A .. Prens Sabahaddin beye. 
görülmekte idi. B . Murad beye. 

Fakat; Loncanın etrafı, kamilen TEMMUZ C . Ali Kemal beye. 
Türk mahallelerile muhat old._uğu için 2 - Prens Sabahaddin bey muha-
bu vaziyet, adeta oradaki Hıristiyan - Rumt sene Arabf sene liftir. 
ları birleştirmiş; müttehid bir kitle ha- 1862 30 ~ _Kime?. 
line getirmişti. Geceleri geç vakit, bu· Temmuz Resml sene Hızır 

- A . Ahmet Rıza beye: ralarda serbestce dolaşmak isteyen bir 17 1936 86 
B . Ahmet Rıza beyin fırka -Türk'ün, mutlaka sopasına ve silahı· 

PERŞEMBE sına şekil ve düzen veren (Doktor Ba· na güvenmesi lazım gelirdi. 
Loncada serbestlik imtiyazına malik haeddin Şakir bey) ile, Ahmet Rıza 

SABAH iMSAK beyin en anut ve en kuvvetii müdafii olan bir unsur varsa, o da kıptilerdi. Cem. evel , _ ___, _ _. 
:::;, D S D olan (Doktor Nazım bey) e. Geceleri, Lonca hayatına zevk ve neş'- · · · 

e katan kıptiler, sabahlara kadar ora- 9 25 10 7 19 3 - Ali Kemal bey, muhaliftir. 
daki eğlencelere iştirak ederler .. ekse- 4 54 2 46 Kime} .. · 

Ör.ıe ikindi Akşam Yatsı M f t k tl · risi, meçhul membalardan para kaza - "' - en aa ve anaa erme uy • 
nan Lonca hovardalarının avuç avuç 8· D. S. D. S. D. S. D. gun gelmiyen, herkese ... 

· stifade E. 4 51 8 47 l2 - 1 öt işte; Türkiyede (Hürriyet-ve·Met· 

haricinde teşekkül eden (Muhalefet Böyle olduğu halde, AU Kemal lie-
cepheleri)... . yin - hemen hemen küçük elçilik me· 

İsimlerini saydığımız zevat, bu cep- muriyetine yakın olan • bu yeni vazi· 
helerin birer kumandanı idi. Ve hepsi fesinin başına gitmiyerek böyle aür'at· 
de, az çok birer kuvvete milikti. (10 le lstanbula gelmesinin sebebi ne i ,. 
Temmuz 324) tarihine kadar (Ana va- di} ... 
tan haricinde çarpışan) (1) bu kuv· Cevap - Abclülhamidin, ki. bir 
vetler ; o tarihten sonra, cephelerini telgrafından ibaretti. 
Türkiye hududları dahiline nakletmiş· Çünkü Ali Kemal bey; Triye«e·ye 
ler, ve mücadeleye büsbütün başka gitmek için hazırlanırken birdenbire 
bir şekil vermişlerdi. Hürriyet ve meşrutiyet ilin edilir edil-

1'" mez Abdülhamide şöyle bir telgraf çek· 
(Muhalefet)... mişti: 
(10 temmuz 1321 - PerşembeJ "gü - Dersaadetteı 

nüne kadar, Türk ve Osmanlı hudud· Zati akdeıi hazreti hilifetpeaahlye 
ları dahilinde, bu kelimenin delalet et· Me,rutiyetin ilanı üz!l'İne Denaa -
tiği mana, henüz malum değildi. .• An- dette ve bihuıuı nezdi tib'nelerinde 
cak o tarihten bir kaç gün sonra, güm- bir çok asdikayi bendegi.na ihtiyaç der
ıükten kaçırılan nadide bir eşY._a gibi, karolduğu cihetle, kurbü flhlnelerin· 
sessiz sedasız memleket hudutları de ifayı vazifei ubudiyeti, hariçte ba -
içine girmişti. Ve bunu böyle gizlice yatı memuriyete feda etmek emelin • 
getiren de, (Ali Kemal bey) di. deyim Nezdi bümayUnlarlnda der· 

Ali Kemal bey, Meşrutiyet ilan olu· kir olan ubudiyet ve aadakatimln mÜ· 
nur olunmaz koşa koşa İstanbula gel- kafatı olarak derhal lıtanbula celbimi 
mişti. lstibdad devrinde, (Jön Türk) istirham eylerim. Emrü ferman ve luf· 
veyahut ( ahrar) namını taşıyanlardan fü ihsan, zati şevketsemiti haueti zıl
ilk evvel Osmanlı hudutlarını geçen ve lullahilerinindir ferman. 
doğruca f stanbula gelen, Ali Kemal AU Kemal 
beydi. Bu telgrafa, mabeyn bafld.tlbt 'f ali-

Halbuki Ali Kemal bey, Meşrutiye· sin paşa tarafından şu cevap verilmif• 
tin ilanına tekaddüm eden günlerde, ti: 
Abdülhamidin hususi btr iradesile Yıldız Telgrafhaneabadeı 
(Triyeste) başkonsolosluğuna tayin Paris'de: 

( ı ) (Ana vatan haricinde çalqan ve Saltanatı aeniye aefaredne 
çarplfall) bu kuvvetlerin biç biri, memle • Ali Kemal bey tarafından, dd Ü• 
ket ve mille~e faydalı biç bir it ıöreme- deıi paditahiye viki olan marOat, nez. 
mitlerdir. Bunlar hakkında; sene (Son di fihinede karini kabul oldaia elbet• 
Posta) aütunlanncla (İttihat • Terakki) le, tensibi ili vechlle Denaadllıe ~ 
na11l doğdu?. Naad yqadı?. Nud öldü? .. • ketinin kendiaine tefhim +Mil nl, b& 
ismindeki yazılanmızın batında kifi dere- iradei ıeniye ınarUzdur. · 
cede malumat verdiğimiz için baracla ba - - - · ....... 
matUınab tekrardan içtinap ettk z. ş. T....._ 
edilmişti. Şu hale nazaran doğruca va- 1 

ı:ifesi başına gitmesi lazım gelirdi. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mub•mmm 

Boğaziçi 

Boğaziçi 

Kumkapı 

Fener 

: Y eniköy Gtizelce ali bağlar mevkii eski 
116 mllkerrer sayılı 4454 metre 93 desimet
re murabbaı tarlanın tamamı. 

: Y enik6y Kakavya sokağı eski 5 yeni 19 sa-
yılı 7 4 metre 69 desimetre murabbaı arsa
nın tamamL 

: Çadırcı ahmet çelebi Balipaıa caddesi eski 
13 yeni 1 S - 15 - 17 sayılı lmalithanenin 
56/840 payı. 

: Seferikoz fener caddesi yeni 128·132 sa-
y1'ı kahvehane ve odaların 57196 hissesile 

~K 

e oo 

30 00 

300 00 

bir evin tamamı. 2866 00 
Kamerhatun : Papask6prllsü sokağı eski 3-5-7-18-20-24-26 

tapu kaydına göre 32 yeni 3 ilA 19 sayılı . 
ahşap evleri miiıtemil 2263 metre murabba· 
ında bo.tanın tamamı. 1200 00 

Arnavutköy ı Haremeyn ıokağı eski 45 yeni 35 sayılı 57 
metre ve 46 desimetre murabbaı arıanm 
114 payı. 

Boyacıköy : Yedinci 10kağı eski 23 yeni 21 sayılı 171 
metre ve 23 desimetre murabbaı arsanın 
4/6 payı. 

Kamer hatun Mahallesi F ealiğen 10kağı yeni 41-43 sayılı 
33 metre 32 desimetre murabbaı arsanın 

Yeniıehir 

Feriköy 

Feriköy 

Kasım paşa 

Büyükada 

tamamı. 
: Mahallesi Papu oğlu ve erik ıokağı eski 

12 yeni 12/4 sayılı tapuda papas sokağında 
bir ev ve mahallen iki evin tamamı. 

: Birinci kuım baruthane caddesi eski 135 
mükerrer sayılı 206 metre 86 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

: Birinci kuım baruthane caddesi eski 59 sa
yılı 57 metre ve 46 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Emincami mahallesi samancı sokağı eski 14 
yeni 36 ayılı evin 187 5/2400 hissesi. 

: Yalı mahallesi Balıkpazan caddesi yeni SS 
sayılı dükkinın 5760/1 1520 hissesi. 

14 25 

18 80 

66 84 

240 00 

155 ıs 

143 65 

558 34 

400 00 
Kadıköy : Cafer ağa mahallesi KUJdili caddesi eski 1 

yeni 103-103/1 sayılı bostanın 1/4 payı 2700 00 
< Devamı 1 1 inci ıayfada ) 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kum~aralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
· olursunuz! 

it Bankası asgari 25 lira mevduaıı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. MükAfatlarm i 0,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir; 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 
20 ,, SOellişer ,, 1000 
175 ,, 10 onar ,, 1750 

Ceman 207 kişiye 5000 

,, 

,, 
,, 
,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler beş kefldeaıa ber lllrlade yalnız 

ı ldpre Ud ltla lira verW1or. Ba kefldeler 
ber sene Şabat, llazlraa. Temmuz, Eylll 
ve Birinci llln1111 aflannm Dk glnlerl 
rapılmaktadır. 

SON POSTA' 
1 ! 

Mes'ud bi~ tesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayam hayret 

bir keşfi 
Parisli bir ]dmyager, laboratuva

rında tecrübe ve melekelerle me§gul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine dü· 
§en biraz «Beyaz oksijen» in beyaz• 
)atıcı bir haaaıası olduğunu görerek 
hayrette kalmışhr. Cildin kırmızıhk

lan ve ldteleri .bcmea zail olmuş; be· 
yaz, saf ':Ve ıaçık bir cild meydana 
çıkmıştır. Bir -çok <kadmlann yüzlerin· 
de tecrübe ediJmi~ ve cildlerini 3.5 
)evin daha beyazlatmış ve yumuşat· 
mış ve vücudun nazile ve son derece 
itina edilmiş azalarına tamamen ben. 
zem iştir. 

Hususi imtiy"\:c olarak bu «Beyaz 
oksijen» (yağsız) beyaz yeni Toka
lon krf!mindc mevcuttur. Cilde nüfuz 
ve bütün siyah benleri hal ve izale 
eder. Açık mcsamderi kapatır ve 
tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyaz rengindeki yeni T okalon 
kremine bu şayanı hayret crBeyaz ok
sijenıı in ilave edilmiş olmasına rağ
men fiyatı artm1mamışbr. Hemen bu
giinden kullanmağa başlayınız ve seri 
ve müsmir tecrübelerini görünüz. 

SIHHt BALSAMiN KREMi 
GÜlEUkJ/N 

SIRRI 

r,ı;nıcr, SdflŞlll: ktınıı-al, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırluııdığından cildi 
besler ve hozmaz ? ÇH. leke, sivilce 
ve buruşuklukları ka.milen giderir. 

4 Şekilde takdim edlllr: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
jçJn pembe renkli. 

2 - I<rcm Balsnmin yağsız gnn
dUz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadenı 
gece i~·in 

4 - Krt•ın Balsnmin acıbadem 

gnncınz iç.in 
Kibar mahrellerin takdir ile kullan
dıktan yegAne sıhht kremlerdir. 

Betonarme Köprü İnşaab 
Eksiltme İlanı 

l~GlLIZ KANZUK ECZANESİ 

ti 1 Beyoğlu -1stanhul 
Hamiş: Meccani nQmuneJikler tn· 

kenrliğinden 20 temmuz 936 tarihin
den sonra gelecek talebnıtmelerin 
is'atı kabil olılmıyacağmı arzeyleriı:. 

1 ~ Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
le Muğla vilayetinde Muğla • Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira 

1.~tif bedelli Namnam betonarme köprüsü inp.abnm kapalı zarf usu-
~ tle ~ıiltmeıi 7 /8/1936 Cuma günü saat (16) da Nafia Vekaleti Şose 
~ l\öp..ijJer Reisliği .Eksiltme Komisyonu odasında yapılaı;aktır. 
"1 tkıiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuruş 
~ ~abilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyen
t~: .b.u fartnameleri Muğla Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek gö-

1Jtlırler. 

- ~uvakkat teminat (1875) liradır. Eb11tmeye girmek istiyenlerin 
lıtı~rni gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
~eahbitlik ehliyet vesikasını 11aiz olmaları lazımdır. 

1
.\ keklif mektuplarının 7/8/1936 Cuma günü saat (15) e kadar 

'1 arada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. ( 4) 

, _______________ , 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye •üteh .. ı1t 

Pazardan maada hergUn a - 6 

Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 • Beylerbeyi 48 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

DENiZ HAVASI 
BüyUk operet 

3 perde 
Pek ynkındn 

BABALIK 
Fiatlar 75, 50, 30 
meşrubatla bern lJcr 

Sayfa 11 · 

' istaabul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Keymet 
L. K. 

( Baştarah 10 uncu sayfada ) 
Beyoğlu : Yenişehir mahallesi dereboyu caddesi eski 

83 yeni 81 sayılı dükkanın tamamı. 400 ()() 

Kamerhatun : Mahallesi kamavuli sokağı eski 41 yeni 
59 sayılı dükkanın 00/120 hissesi. 432 00 

Kurtuluı : Korenti sokağı eski ao yeni 26 sayılı arsa- · 
nın tamami. 69 48 

Kurtu)q : Direkçi başı sokağı eski 37-39 yeni 45 sa-
yılı hanenin tamamı. 960 00 

Feri köy : ikinci bmn çifte cerizler sokağı eski 6 sa-
yılı 84 metre murabbaı arsanın tamamı, 294 00 

Kasımpaşa : Sahaf Maslabattin mahallesi cin deresi soka· 
ğı eaki 4 yeni 17 - ili 25 sayılı boatan:n 
120/3(,() hissesi. 2J 1 34 

Y enilköy : Umraniye mahallesi bademli bahçe mevki.in-
de dq bostan sokağı eski 3-4-5-6-6 sayılı 
köşk ve ahır ile tarlanın 5/64 payı. 101 S7 

Ortaköy : Divadyolu caddesi yeni 67 - 67 /1 sayılı ev 
ve deponun 1191720 payı. 892 00 

Ortaköy : Divanyolu caddesi yeni 69 - 71 sayılı dük-
kan ve fırının 1 /3 hissesi. 1840 00 

Kandilli : Kilise sokağı eski 17-19 yeni 9-11 sayılı ev 
ve dükkanın 1/8 payı. 75 00 

Y edikule : Çirağı basan samancı odalan eski 77 yeni 
57 sayılı 80 metre 44 desimetre murabbaı 

arsanın tamamı. 32 18 
Amavutköy : Taş merdiven sokağı eski 7 yeni 2 sayılı 

evin 4/25 payı. 128 00 
Arnavut köy : Palas ve Yağhane sokağı eski 13 yeni 103-6 

sayılı iki evin 8110 hissesi. 360 00 
Borgazada : Hscı Balaş sokağı eski 21 mükerrer sayılı 

287 metre ve 30 desimetre murabbaı ar-
sanın tamamı. 287 !O 

Kasımpaşa : Süruri mahallesi adalar sokağı eski 19-19 
mükerrer sayılı 96 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 240 00 

Burgazada : Manastır caddesi ~ki 10 mükerrer sayılı 
894 metre 22 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 894 21 

Kınalıada • : Saraylar caddesi eski 10 mükerrer sayılı 
267 metre murabbaı arsanın tamamı. 160 20 

Kandilli : Kilise sokağı eski 75 yeni 51 sayılı evin 
112 paJL 75 ()() 

Ortaköy : Portakal arkası sokağı eski 21 yeni 27 evin 
tamamı. 350 00 

Kuzguncuk : İcadiye ve Avramaçi sokağmda eski 73-75-75 
mükerer yeni 51-2-4 sayılı iki dükkan ve 
bir evin 9n2 payı. 263 88 

Amavutköy : Dere sokagı eski 58 yeni 54 sayılı evin 
213 payı. 60 00 

Arnavutköy : Yeni mahslle sokağı yeni 4~ sayılı 41 met-
re 27 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 35 00 

Arnavutköy : Dere sokağı eski 22 yeni 15 sayılı evin 
19/40 payı. 95 00 

Burgazada : Hacı bal5ş sokağı eski 21 mükerrer sayılı 
64 metre ve 94 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 47 46 

Kınahada : Livadya sokağı eski 2/ISsayılı 405 metre 
murabbaı arsanın tamamı. 283 50 

Kınalıada : Narliyan sokağı eski 60 sayılı 57 metre ve 
45 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 40 22 

Çengelköy : Suyolu sokağı eski 13 mükerrer sayılı 790 
metre murabbaı arsanın tamamı. 395 00 

Kınalıada : Aıniye Livadyayi cedit eski 1/54-56 sayılı 
676 metre 25 desimetre murabbaı arsanın 

tamamı. 304 3~ 

Kınalıada : Aziziye Livadyayi cedit sokağı eski 11155 
sayılı 100 metre ve 50 deaimetre murabbaı 
arsanm tamamı. 40 20 

Kınahada : Kılınççı caddeai eski 28 sayılı 7 40 metre 
murabbı arsanın tamamı. 2ı!2 00 

Kmalıada : Kılmççi caddesi eski 30 sayılı 1800 metre 
murabbaı arsanın tamamı. 630 00 

F eriköy : Birinci kısım Doci sokağı eaki 80 sayılı 258 
metre 57 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 129 40 

Burğazda : Kızıltoprak sokağı eski 1-11, 13 sayılı 459 
metre ve 68 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 229 84 

Kandilli : Yenimahalle Mektep sokağında eski 1 yeni 
1-3 sayılı evin tamamı. 800 00 

Çenğelköyü : Suyolu sokağı eski 13 mükerrer sayılı 430 
metre 95 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 323 94 

Fatih : Dülğerzade mahallesi Çamaşırhane sokağı 
eski l sayılı arsanın tamamı. 563 IO 

Kadıköy : Osmanağa Söğütlüçeşme sokağı eski 1 yeni 
30 sayılı dükkanın 5/32 payı. 312 50 

Yukarıda yazılı mallar 14/8/936 Cuma günü saat 14 de peşin para 
ve açık artırma ile satılacaktır. Sahş bedeline istikrazı dahili ve % de ı 
beş faizli hazine tahvilleride kabul olunur. isteklilerin % de yedibuçuk 
pey akçelerini vakb muayyeninden evvel yatırmaları. "F .,, (82) 
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Medeni memleketlerde daima birinciligi kazanan ve diplomalarla 
tr.sdik olwıan ve dOnyada misli olmayan 

YENİ PASLANMAZ 

Ti Ş BIÇAK A 1 
keskin, çok hassas olup neşe ve tatJılıklı. 100 defa tıra eder. 

&enelerce su içinde ka.lsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 
Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat 

, Adedi 8, 10 adedi csO kuruta 
Hasan deposu: lSTANBUL, ANKARA, BEYUÖLU 

~.mlAk ve Eytam Bankasının sigortası 
~ 

Sermayesi tamamen Türk 
En glvenllen sigorta ıırketldlr. 

Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜ V E N) dedir. 
Sigortalarınız için emniyetle (GÜVEN) i hahrlayınız. 

Galata, VOYVO D A caddesi Somer Bank binasında. 'fel. 44966 

Nafıa Vekaletinden: 
4 Eylul 936 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia Bakanlığı Mal

zeme Eksiltme Komisyonu odasında 22000 lira muhammen bedelli 

bir adet Lokomobil ve teferrüatının kapalı zarf usulile eksiltmesi ya· 

pilacaktır. Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankara· 
da Vekalet Malzeme Dairesinden alınacaktır. Muvakkat teminat 
1650 liradır. 

lateklilerin teklif mektuplarını Nafi.a Vekaletinden alınmıt müte -
alıhitlik vesikası ile birlikte 4 EY,lul 936 Cuma günü saat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müd!irlüiüne vermeleri lazımdır. 

(( 17 40» «4028» 

~ ............................................ , 
TÜRKİYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

Fabrikalarımız teknik işlerinde istihdam edilmek üzere 25 ya· 
şından aşağı Lise, Orta ve Sanayi mektepleri mezunları 

STAJYER OLARAK ALINACAKLARDIR. 
Kendilerine staj müddetince tahsil derecelerine göre ücret ve

rilecektir. İsteklilerin 15 ağustos J 936 tarihine kadar yazile Es
kişehirde Genel Direktörlüğe müracaatları ve birer fotoğraflarile 
tercümeihal ve vesika suretlerini de göndermeleri lazımdır. 

6 (1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: . . 
idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 650 metre hortum 

6AIIII/936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktı:-. kİsteklilerin şarhıame ve numunesini görmek üzere 
hergüJ ve p:uarlı için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabataş İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. (18) 
\-~- -- --

HEM O R R ON 
Aıııe~iyalsız basurları led~vi edar, tesiri kaUtlir. 

SON POSTA Temmuz 30 

ORMANLARINİIZI KORUMAK iÇiN 

ODU YA AYINIZ 
......................................................... 

TOPRAKLARIMIZI AÖAÇLANDIRMAK 
iCiN 

ODU y K AYI iZ 

MiLLi SERVETE KIYMAMAk iÇIN 

OD YA YI Z 

AZ PARA iLE ÇOK 
iÇiN 

ISINMAK . 

T I z 
ürk Antr s·tin·n Kuvvet·, 

Sıcak ı w ı Hiç Bir Şeyde 
Parla 

Yok ur. 
ığ' 

I 
1 

GÖZLER J 

Her göz yaradılışta cazibeli olamaz. } 

Bakışları tesirsiz, nice güzel kadınlan:-ı 1 

kendileri için iyi bir istikbal hazırlayama· 

malan, göz ve kirpik tuvaletine ehemmi· 

yet vermemekten ziyade, bu tuvalet için 
kullanılan malzemeyi iyi seçememekten i· 
leri geliyor. 

H~ genç kadının çantasında mutlaka 
bir VENÜS KiRPİK SÜRMESİ bulunma· 
lıdır. Bu sürme yalnız emsali arasında de· 

Nafıa Bakanlığından: 
6 ağustos 1936 Perıembe günü saat (15) de Ankarada Nafia Ba 1 

kanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kurut 
muhammen bedelli 900 metre tul.ünde 200 m/m lik ve 200 metre 
tulünde 70 m/m lik dikiısiz man§onlu çelik boru, 116 adet iılenmit 
329 adet itlenmemİ§ çelik rekor, 8, adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi, ve teferrü atı parasız olarak Bakanlık Malz& 
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruıtur. 
isteklilerin 16 ağustos 936 Perıembe günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık malzeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(2) 

ğil, Avrupanın en yüksek markalı sürme• ..... - .... 
ır 

leri ara.sın4a da birinciliği kazanmıştır. 

Türk Maarif Cemiyeti 
VENÜS KiRPİK SÜRMESİLE harelenmiş 
bir göz, bakışlarındaki harikuladelik ve 
hususiyetle derhal, herkesin dikkatini ken· 

di üzerine çeker. 

Deposu: NUREDDiN EVLİYA ZADE. 
Kimyevi Ecza ve Alat ve ltrıyat Ticaret• 

hanesi. 

İstanbul - Bahçekapı 

Çikolata lezzelindc nefis l>ir 
meşrubat olan 

COCOMAL T (Kokomalt) 
sudun besleyici kıymetini 

% 70 ARTIRIH. 
nrzu edildikte derununa k()çOk buz 
parçaları veya buzlu krema HAvc 

edilerek soğuk da içilebilir. 
' - Her yerde salılır. , 

············································-········ .. ····· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Hagıp EMEÇ 

ı 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

SAHIPLERlı S. Ragıp EMEÇ 
H. LQlfU DÖRDÜNCÜ 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 ind kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe ba.şlamııhr. Alika
darların resmi ilanlan bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

Resmi İlinlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (tq 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için açık eksiltme usulile satın alınacak dört ~ 

teneke petrolun ihalesi 5/8/936 tarihine rastlıyan çarıamba günü 
saat 15 de Galatada Çinili Rıhtım Hanında Tahlisiye Umum Müdür
lüğü binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1350 lira ve muvakkat teminat miktarı 101 lira 
25 kuruştur. Muvakkat teminat eksiltme başlayıncıya kadar Jdare 
veznesince alınacaktır. ... 
Şartname de sözü geçen Komisyondan verilir. «4079» \ 

6m _____ ...... ı~ Nefis ~--------• 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

tercih ediniz. 
l!msallndan temiz ve saflar. eı.-ınct nev1 maddelerle 

'mal adllmaktedlr. ___... 


